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1. INTRODUÇÃO 

 

As telecomunicações desempenham um papel fundamental na sociedade contemporânea, 

tendo como um de seus principais papéis o de conceder as pessoas à possibilidade de conectar-se e 

interagir com a sociedade na qual estão inseridas e com isso acelerar o desenvolvimento por meio 

do conhecimento.  

Toda sociedade acompanha e se beneficia da evolução das redes de telecomunicações, que 

constantemente agregam novos serviços, tais como, transferências de arquivos de dados, voz e 

imagens, transações bancárias, reservas de passagens aéreas, entre outros. A inserção dessas novas 

tecnologias implica o aumento da demanda de usuários atraídos pela inovação e praticidade dos 

novos serviços oferecidos. Por sua vez, o aumento da demanda implica uma maior atenção na 

infraestrutura de rede, para assim conseguir atender aos clientes com a mesma qualidade.  

Se, por um lado, as telecomunicações estão sempre evoluindo e se expandindo, sempre 

com novos serviços e novos usuários, por outro, surgem novos problemas referentes à 

infraestrutura da rede, em virtude dessa expansão. A consequência disso é que os problemas de 

planejamento de rede de telecomunicações, apesar da alta qualidade dos equipamentos 

desenvolvidos, têm se tornado cada vez maiores e mais complexos. 

É nesse contexto de novos desafios no planejamento de redes de telecomunicações que as 

empresas do setor, com objetivo de obterem vantagens competitivas no mercado, investem cada 

vez mais em recursos tecnológicos que garantam a qualidade de seus produtos e serviços. Com o 

aumento da visibilidade e dos investimentos, os problemas de planejamento de redes têm 

despertado bastante interesse entre pesquisadores de diversas áreas, dentre as quais, destacamos a 

Pesquisa Operacional, pois muitas dessas questões da fase de planejamento podem ser formuladas 

como problemas de otimização combinatória. E outro aspecto relevante ao uso da Pesquisa 

Operacional na resolução de problemas da etapa de planejamento físico de uma rede de 

telecomunicações é o fato de que podemos representá-los por meio de grafos, em que se pode 

encontrar um conjunto de vértices ou arestas que satisfaçam as restrições do problema e que 

otimizem uma função-objetivo. 

O tema principal deste trabalho está relacionado com o planejamento de redes de 

telecomunicações, mais especificamente, o planejamento físico de uma rede e da tecnologia a ser 

empregada na rede. Esse planejamento consiste na determinação das conexões entre um conjunto 

de localidades, a um baixo custo, atendendo a um conjunto de restrições. Dentre essas restrições, 

uma das mais importantes é a capacidade de sobrevivência da rede, pois com a evolução das redes 

de telecomunicações o tráfego se tornou muito intenso, e as falhas passaram a ter um impacto 
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maior. A solução que atende a esse requisito é utilizar na rede uma topologia em anel e fazer uso 

da tecnologia SONET (Synchronous Optical Network).  

Fazendo uso da tecnologia SONET em uma rede com topologia em anel, podemos definir 

o problema de planejamento apresentado neste trabalho, como disposto abaixo: 

 

• Dado um conjunto de localidades L, pertencente a uma rede de telecomunicações, uma 

matriz de demandas duv entre duas localidades u e v, com u, v ∈ L, um inteiro B 

representando a capacidade de tráfego num anel e uma função de custo c, deseja-se 

determinar uma atribuição de localidades a subconjuntos, que representam os anéis, tal que 

a capacidade desses subconjuntos seja satisfeita de acordo com o parâmetro B e todas as 

demandas entre as localidades sejam satisfeitas com o menor custo possível. 

 

Esse problema é conhecido na literatura como o Problema de Atribuição de Localidades a 

Anéis em redes SONET/SDH ou PALAS. O PALAS é um problema de otimização combinatória 

da classe dos não-determinísticos polinomiais difíceis (ou NP-difíceis) (GOLDSCHMIDT, 

LAUGIER, OLINICK, 2001), o que significa dizer que, apesar do uso de computadores de última 

geração, não se pode garantir a obtenção da melhor solução para problemas de grande porte 

(problemas práticos), utilizando algoritmos exatos em um tempo computacional viável. Por isso, 

para solução de problemas dessa classe, utilizamos métodos heurísticos. 

Em vista da complexidade do PALAS, o principal objetivo deste trabalho consiste em 

propor novos algoritmos que, a partir de métodos evolutivos, da técnica Construção de 

Vocabulário e da programação paralela, o solucionem de forma satisfatória. Dessa maneira, foram 

implementadas duas metaheuríticas puras: o Algoritmo Genético (AG) e Algoritmo Memético 

(AM), e uma híbrida, sendo esta implementada em uma versão sequencial: o Algoritmo Memético 

com Construção de Vocabulário (AM+CV), e uma versão paralela: o Algoritmo Memético 

Paralelo com Construção de Vocabulário (AM+CV+Par). Cada fase dos algoritmos propostos é 

composta por heurísticas que serão estudadas detalhadamente ao longo deste trabalho. Além disso, 

reportaremos os experimentos computacionais sobre as instâncias disponíveis na literatura e 

compararemos os algoritmos propostos com outros algoritmos encontrados na literatura. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: no Capítulo 2, será apresentado o Problema 

de Atribuição de Localidades a Anéis em Redes SONET/SDH. Será introduzido com uma breve 

explicação sobre o planejamento de uma rede de telecomunicações. Em seguida, será apresentado 

o Problema de Atribuição de Localidades a Anéis SONET, descrevendo desde os aspectos mais 

importantes sobre o padrão SONET/SDH, passando pela descrição e formulação matemática do 
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problema, até a apresentação da revisão dos trabalhos encontrados na literatura para o problema. 

No Capítulo 3, será feita uma apresentação dos métodos computacionais utilizados no 

desenvolvimento do trabalho, que são os algoritmos evolutivos − Algoritmo Genético e Algoritmo 

Memético − e a técnica Construção de Vocabulário. No Capítulo 4, serão discutidos os conceitos 

e princípios do paralelismo computacional, abordando aspectos topológicos e funcionais da 

arquitetura paralela empregada em problemas de otimização. Em seguida, serão descritos modelos 

existentes de paralelização aplicados aos algoritmos evolutivos. No Capítulo 5, serão 

apresentados detalhes da implementação dos algoritmos propostos para a resolução do PALAS. 

No Capítulo 6, serão mostrados os resultados computacionais obtidos em cada experimento 

realizado durante o nosso trabalho. Iniciaremos detalhando as instâncias utilizadas nos testes, 

depois serão detalhados os resultados dos algoritmos seqüenciais: Genético, Memético e 

Memético com Construção de vocabulário e da sua versão paralela. Em seguida, será feita uma 

análise comparativa dos resultados encontrados para todas as classes, tanto em relação à qualidade 

média das soluções quanto em relação ao desempenho. Ainda será feita a comparação dos 

resultados obtidos para as instâncias das classes C1, C2 e C3 com aqueles encontrados na 

literatura. Finalmente, as conclusões sobre o trabalho e as sugestões para trabalhos futuros estarão 

dispostas no Capítulo 7. 
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2. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Diversos problemas reais presentes no nosso dia a dia podem ser modelados como 

problemas de otimização combinatória (PAPADIMITRIOU, STEIGLITZ, 1982; COOK et al., 

1998, LAWLER, 1976). Infelizmente, a maioria deles não possui métodos exatos capazes de obter 

soluções ótimas em tempo computacional viável. Desde a década de 1970, muitos estudos teóricos 

vêm evidenciando, por meio de cálculos estatísticos, a inexistência de procedimentos exatos 

capazes de resolver eficientemente uma determinada classe de problemas combinatórios, a 

denominada NP-difícil. Em virtude disso, algoritmos que consigam obter respostas aproximadas 

para problemas dessa natureza tornam-se extremamente necessários, pois, embora não-ótimas, 

essas respostas podem satisfazer as necessidades daqueles que precisam de algum tipo de resposta. 

Dentro dessa classe de problemas de resolução difícil, encontram-se alguns que envolvem o 

projeto de redes de telecomunicações. 

O problema tratado neste trabalho se encontra em uma das fases do planejamento de uma 

rede SONET/SDH de telecomunicações, especificamente na fase do projeto físico, que, ao usar 

uma topologia em anel (como veremos mais adiante), consiste na determinação dos subconjuntos 

de localidades que darão origem aos anéis da rede, que terão como principal função agrupar as 

localidades em anéis para que possam se comunicar e também garantir a capacidade de 

sobrevivência da rede, isto é, a capacidade da rede de continuar ativa em caso alguma falha em 

uma localidade ou uma ligação. O problema que procura estabelecer as localidades que devem ser 

agrupadas para formar os anéis é chamado de Problema de Atribuição de Localidades a Anéis 

SONET (PALAS), que é o assunto sobre o qual versa este trabalho. 

Este capítulo está organizado da seguinte maneira: na seção 2.1, consta uma breve 

explicação sobre o planejamento de uma rede de telecomunicações. Em seguida, na seção 2.2, 

apresentamos o Problema de Atribuição de Localidades a Anéis SONET, descrevendo desde os 

aspectos mais importantes sobre o padrão SONET/SDH, passando pela descrição e formulação 

matemática do problema e finalizando com a apresentação da revisão dos trabalhos encontrados 

na literatura para o problema. 
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2.1.  PLANEJAMENTO DE UMA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

Uma rede de telecomunicações é usualmente composta de dois níveis: rede backbone e 

rede de acesso local (SORIANO et al., 1998). A primeira facilita o tráfego de informações entre os 

usuários. A segunda tem a função de concentrar essas informações e disponibilizá-las para as 

localidades da rede backbone. O planejamento de uma rede backbone consiste em determinar e 

estabelecer uma conexão entre as localidades da rede, a um custo mínimo, respeitando um 

conjunto de restrições. A figura 2-1 exemplifica o estado inicial de uma rede, com suas 

localidades e conexões entre elas. 

Figura 2-1: Estado inicial de uma rede backbone 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009). 

 

Com relação às restrições que ocorrem no planejamento de uma rede backbone, destaca-se 

a restrição referente à de capacidade de sobrevivência da rede, isto é, a capacidade de continuar 

ativa em caso alguma falha em uma localidade ou uma ligação. Essa característica de 

sobrevivência pode ser tratada nas redes backbones, adotando-se uma das versões da topologia em 

anel. Neste trabalho, iremos utilizar a versão que possui uma estrutura hierárquica em que 

múltiplos anéis disjuntos são conectados através de um anel especial denominado Anel Federal 

(GOLDSCHMIDT, LAUGIER, OLINICK, 2001). 

Planejar uma rede backbone, seguindo a topologia em anel, é uma tarefa complexa e, 

muitas vezes, o seu planejamento é divido em duas etapas: o projeto físico e lógico. O projeto 

físico consiste na determinação dos subconjuntos de localidades que darão origem aos anéis da 

rede. O projeto lógico estabelece uma conexão entre as localidades de cada subconjunto.  
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A Figura 2-2 mostra o projeto físico, que consiste no particionamento em subconjuntos das 

localidades da rede inicial ilustrada na Figura 2-1. O projeto lógico é ilustrado na Figura 2-3, na 

qual um exemplo de conexão para as localidades da rede é apresentado. 

 

 
Figura 2-2: Projeto físico de uma rede backbone. 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009). 

 

 
Figura 2-3: Projeto lógico de uma rede backbone. 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009). 

 

É perceptível que o projeto físico trata da determinação de agrupamentos; em virtude disso, 

pode ser visto como um problema de particionamento dos vértices de um grafo (MEHROTRA, 
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TRICK, 1998). A fase do projeto lógico que consiste na construção dos anéis corresponde, 

primeiramente, a resolver uma instância do Problema do Caixeiro Viajante Simétrico (JUNGER, 

REINELT, RINALDI, 1995) em cada agrupamento e, em seguida, devido ao anel federal, resolver 

uma instância Caixeiro Viajante Simétrico Generalizado (FISCHETTI, SALAZAR, TOTH, 1995; 

LAPORTE, NOBERT, 1983). 

 

2.2.  PROBLEMA DE ATRIBUIÇÃO DE LOCALIDADES A ANÉIS EM 

REDES SONET/SDH 

 

O problema de Atribuição de Localidades a Anéis em Redes SONET/SDH (PALAS) surge 

na etapa do planejamento físico de uma rede backbone, isto é, na etapa de determinar os 

subconjuntos de localidades que formarão os anéis SONET. Para melhor entendermos o PALAS, 

será apresentado o padrão SONET/SDH na seção 2.2.1, para em seguida, na seção 2.2.2, 

apresentar a descrição e formulação matemática do problema.  E por fim, na seção 2.2.3, é 

apresentada uma revisão dos trabalhos encontrados na literatura. 

 

2.2.1. O Padrão SONET/SDH 

 

O SONET (Synchronous Optical Network, em português Rede Ótica Síncrona) é um 

padrão para transporte de comunicações óticas formulado pela ECSA (Exchange Carriers 

Standards Association - Associação de Padrões de Intercâmbio de Portadoras) para o ANSI 

(American National Standards Institute - Instituto Nacional Americano de Padronização), que 

define os padrões da indústria nos Estados Unidos. Posteriormente ao seu desenvolvimento, um 

trabalho de colaboração entre o ANSI e o CCITT (Comité Consultatif International Téléphonique 

et Télégraphique) produziu um padrão denominado SDH (Synchronous Digital Hierarchy, em 

português, Hierarquia Digital Síncrona), que seria o equivalente do SONET mundialmente.  

O Padrão SONET/SDH define níveis de portadora ótica (Optical Carrier - OC) e seu 

equivalente elétrico (Synchronous Transport Signal – STS, no SONET, e Synchronous Transport 

Module – STM, no SDH) para a hierarquia de transmissão baseada em fibra ótica.  

O SDH diferencia-se do seu antecessor, o PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), por ter 

suas taxas de transmissão fortemente sincronizadas por toda a rede através de relógios atômicos. 

Esse sistema de sincronização possibilita redes inteiras operarem de forma sincronizada, 

reduzindo a necessidade de buffers entre elementos na rede. Buffers são memórias usadas para 
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guardar temporariamente os dados de saída ou de chegada, que normalmente são utilizados 

quando existe uma diferença entre a taxa em que os dados são recebidos e a taxa em que eles 

podem ser processados. 

As maiores flexibilidades de configuração e disponibilidade de banda do SONET 

proporcionam vantagens significativas em relação aos sistemas antigos de telecomunicação tais 

como, redução dos requisitos dos equipamentos e aumento da confiabilidade da rede, 

possibilidade de conectar equipamentos de fabricantes diferentes (anteriormente incompatíveis), 

definição de uma arquitetura flexível capaz de acomodar futuras aplicações. 

Espera-se que o modelo completo SONET proporcione a infraestrutura de transporte para 

as telecomunicações por pelo menos as próximas duas ou três décadas (TEKTRONIX, 2001). 

 

2.2.1.1. O Sinal SONET/SDH 

 

O Padrão SONET estabelece uma tecnologia de transmissão de sinais com diferentes 

capacidades através de uma hierarquia ótica síncrona e flexível. O envio de sinais em diferentes 

capacidades é conseguido através de um esquema de multiplexação por intercalação de bytes. Isso 

simplifica a multiplexação e oferece um gerenciamento de ponta a ponta para as redes. 

O primeiro passo no processo de multiplexação do SONET/SDH envolve a geração do 

sinal de nível mais baixo ou sinal base. No SONET original, esse sinal base é chamado de 

Synchronous Transport Signal level – 1 (Sinal Síncrono de Transporte nível 1), ou simplesmente 

STS-1, que opera a 51,84 Mb/s. Sinais de níveis mais altos são múltiplos de STS-1, formando a 

família STS-N (veja Tabela 2-1), ou seja, um sinal STS-2 é formado por dois STS-1 juntos.  

A Tabela 2-1 apresenta o equivalente ótico para cada sinal STS-N, chamado de OC-N (OC 

- Optical Carrier, Portadora Ótica), a equivalência entre os sinais do SONET e os sinais do SDH, 

seguido pela largura de banda da carga útil (a informação transportada) e a taxa total da linha de 

transmissão. 
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Tabela 2-1: SONET/SDH Designações e Larguras de Banda 

Nível de Portadora 
Ótica para o  

SONET  

Formato do 
Quadro para o 

SONET  

Formato do 
Quadro para o 

SDH 

Largura de Banda da 
“Carga Útil” 

(Payload) (kbit/s) 

Taxa de Linha 
(kbit/s) 

OC-1 STS-1 STM-0 48.960 51.840 

OC-3 STS-3 STM-1 150.336 155.520 

OC-12 STS-12 STM-4 601.344 622.080 

OC-24 STS-24 STM-8 1.202.688 1.244.160 

OC-48 STS-48 STM-16 2.405.376 2.488.320 

OC-96 STS-96 STM-32 4.810.752 4.976.640 

OC-192 STS-192 STM-64 9.621.504 9.953.280 

OC-768 STS-768 STM-256 38.486.016 39.813.120 

OC-1536 STS-1536 STM-512 76.972.032 79.626.120 

OC-3072 STS-3072 STM-1024 153.944.064 159.252.240 

  

 

2.2.1.2. Elementos da Rede SONET 

 

Uma rede SONET usualmente é composta basicamente pelos seguintes elementos: 

Regenerador: um regenerador é um repetidor que recebe um sinal óptico e o regenera até 

o nível original. Esse dispositivo é necessário quando o nível de sinal da fibra ótica se torna muito 

baixo devido à longa distância. 

Multiplexador Terminal: atua como um concentrador de sinais digitais de baixo nível. 

Sua forma mais simples de utilização envolve dois multiplexadores terminais ligados por fibra 

ótica com ou sem regenerador. Representa a implementação mais simples de uma rede SONET. 

Multiplexador Add/Drop (ADM): trata-se de um multiplexador que agrega e segrega o 

tráfego da rede operando apenas nos níveis necessários. Um multiplexador/demultiplexador de um 

estágio pode multiplexar várias entradas em um sinal OC-N. Em um local onde exista um ADM, 

somente os sinais que precisam ser acessados são retirados ou inseridos. O tráfego remanescente 

continua através do elemento de rede sem requerer nenhum equipamento especial para isso ou 

outro processamento do sinal. Em aplicações rurais, por exemplo, um ADM pode ser empregado 

em um local terminal ou qualquer localização intermediária para consolidar tráfego de diferentes 
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localizações muito distantes. Muitos ADMs podem também serem configurados como um anel 

com capacidade de regeneração, o anel SONET/SDH. O SONET/SDH permite retirar e repetir 

(drop and repeat) o sinal que está sendo transmitido (capacidade chave em aplicações em 

telefonia e TV a cabo); então, o sinal chega a um nó, é retirado para uso e é repetido e enviado 

para o próximo nó. Se a conexão não puder ser realizada através de um dos nós, o sinal é repetido 

e passado através de uma rota alternativa para o nó de destino. Em aplicações de distribuição com 

vários nós, um canal de transporte pode transportar tráfego eficientemente entre múltiplos nós de 

distribuição. Quando transportando vídeo, por exemplo, cada canal de programação é entregue no 

nó e repetido para ser entregue nos próximos e subsequentes nós. A banda (canais de programação 

de TV) não precisa ser totalmente entregue em todos os nós. Canais que não terminam em um nó 

podem atravessar sem intervenção física desse nó. O ADM proporciona interfaces entre os 

diferentes sinais de rede e os sinais SONET. Na localidade ao qual pertence, o ADM pode retirar 

sinais de taxa baixa para serem transportados em diferentes equipamentos ou pode adicionar sinais 

de taxa baixa dentro de sinais de STS-N de taxa mais alta. O resto do tráfego simplesmente passa 

direto. Embora elementos de redes sejam compatíveis no nível de portadora ótica, eles podem 

diferir em características de fabricante para fabricante. O padrão SONET/SDH não restringe 

fabricantes a um único tipo de produto, nem requer que eles fabriquem todos os tipos. Ou seja, 

podem existir ADMs diferentes (com acesso a níveis de sinais diferentes). 

Digital Cross Connect (DXC): um DXC SONET/SDH aceita várias taxas de portadoras 

óticas, acessa os sinais de STS-1 e efetua mudanças nesse nível. É idealmente usado como um hub 

(barramento) SONET/SDH. A maior diferença entre um DXC e um ADM é que um DXC pode 

ser usado para interconectar um número maior de sinais STS-1. O DXC pode ser usado para 

consolidar ou segregar sinais STS-1 ou para gerenciamento de tráfego de banda muito larga 

(broadband). Por exemplo, pode ser usado para segregar tráfego de alta largura de banda de 

tráfego de baixa largura de banda e enviá-los separadamente através de dispositivos de alta largura 

de banda (por exemplo: vídeo) e de baixa largura de banda (por exemplo: voz). 

 

2.2.1.3. Topologia do Padrão SONET/SDH 

 

Uma rede pode se apresentar em diversas configurações diferentes. No caso do Padrão 

SONET/SDH, as topologias básicas são as seguintes: ponto a ponto, ponto multiponto, barramento 

e anel.  

Tipicamente uma rede SONET usa a topologia em anel que consiste em um conjunto de 

localidades conectadas através de um ou mais anéis. Por exemplo, cada localidade pertence a um 
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único anel e envia, recebe e transmite sinais através de um dispositivo Add-Drop Multiplexer 

(ADM). Múltiplos ADMs podem ser dispostos em uma configuração anelar tanto para tráfego 

unidirecional quanto bidirecional. A principal vantagem de se usar essa topologia é a capacidade 

de sobrevivência da rede em caso de falha ou rompimento de algum cabo de fibra ótica. Se um 

cabo de fibra ótica romper ou falhar, os multiplexadores enviam automaticamente os serviços 

afetados por um caminho alternativo. A Figura 2-4 simula a ocorrência de falha num anel SONET, 

em que, inicialmente, o fluxo de dados no anel se dava no sentido horário, mas ocorrendo uma 

falha no cabo de fibra ótica, o fluxo nos dois sentidos foi ativado. Com isso, não haverá a 

interrupção dos serviços de comunicação da rede. 

 

 
Figura 2-4: Sobrevivência de uma rede SONET com topologia em anel 

Fonte: (GIRÃO, 2008) 

 

Os anéis presentes na rede podem ou não realizar uma comunicação entre si. Caso essa 

comunicação ocorra, um dispositivo Digital Cross Connect System (DCS) liga os anéis locais a 

um anel especial denominado Anel Federal (AF). 

A quantidade máxima de tráfego em um anel local é limitada pela largura de banda dos 

ADMs utilizados. Essa capacidade deve ser suficiente para acomodar a soma das demandas de 

todas as localidades pertencentes ao anel local. No caso do anel federal, a quantidade máxima de 

tráfego é limitada pela largura de banda dos DCSs utilizados, e essa capacidade deve acomodar a 

soma das demandas dos anéis da rede. Os valores possíveis de largura de banda dos ADMs e 

DCSs correspondem às taxas de bits dos sinais SONET (veja a Tabela 2.1). 

A Figura 2-5 mostra uma rede SONET segundo a topologia em anel. Cada ADM conecta 

uma localidade a rede através de um anel local. O tráfego entre os anéis locais é feito através dos 

DCSs que compõem o anel federal. 
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Figura 2-5: Exemplo de Rede SONET/SDH com Topologia em Anel 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009). 
 

2.2.2. Descrição e Formulação Matemática do Problema 

 

O problema de Atribuição de Localidades a Anéis em Redes SONET/SDH (PALAS) surge 

na etapa do planejamento físico de uma rede backbone, isto é, na etapa em que se determinam os 

subconjuntos de localidades que formarão os anéis SONET. Devido à complexidade do projeto 

físico de tal rede, é possível projetar algoritmos para a resolução do PALAS com diferentes 

conjuntos de restrições e considerações, cujo objetivo é minimizar o custo total da rede. No 

entanto, semelhantemente a trabalhos anteriores, consideraremos as seguintes restrições: 

i. Cada localidade tem que ser atribuída a um único anel; 

ii. A capacidade máxima de cada anel, inclusive a do anel federal, é limitada por um valor 

comum, representado por B; 

iii. O número de anéis locais, que corresponde ao custo com os DCSs instalados, deve ser 

minimizado. 

O custo com a aquisição do equipamento DCS em relação aos demais equipamentos que 

compõe uma rede SONET é o mais alto. Com isso, o investimento para implantar uma rede 

SONET com a topologia em anel pode ser bastante elevado, pois, quanto mais anéis locais a rede 

possuir, maior será o gasto com DCSs. Dessa forma, a topologia em anel mais atrativa é aquela 

que utiliza um número mínimo de anéis. 

Formalmente, na teoria dos grafos, o PALAS pode ser descrito como um problema de 

particionamento dos vértices de um grafo, em que os vértices representam os clientes da rede e os 

pesos das arestas indicam as demandas de tráfego entre eles. Assim, o problema pode ser 

formulado como um problema de decisão da seguinte forma (GAREY e JOHNSON, 1979): 



Instância: Seja G = (V,E) um grafo não direcionado, com

associado a cada aresta e = (u, v)∈

Questão: Existe uma partição do conjunto de vértices V em 

V1,...Vl, tal que corresponda às equações 2
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Onde: um vértice u do grafo G significa uma localidade 

um valor inteiro duv, que representa a demanda entre as localidades 

A restrição definida pela equação 2

anéis locais da rede. A equação 2-2, por sua vez, impõe um tráfego máximo no anel federal menor 

ou igual ao inteiro B que corresponde à capacidade dos equipamentos (ADMs e DCSs) utilizados 

na construção da rede. 

A figura 2-6 ilustra algumas possíveis soluções com 

restrições apresentadas acima. Em 2

nós e os círculos representam as partições de nós que darão origem aos 

tem-se o diagrama que representaria essa solução indicando o anel federal, os anéis locais, os 

ADMs e DXCs. 

 

 

Figura 2
Fonte: Dados da 

 

Pode ser observado que tanto em 2

um dos círculos (anéis locais) representa o tráfego interno desse anel local. As outras arestas, que 
 

) um grafo não direcionado, com |V| = n, com um inteiro 

∈E, e seja B e l inteiros. 

Existe uma partição do conjunto de vértices V em l subconjuntos disjuntos 

, tal que corresponda às equações 2-1 e 2-2. 

, 1, ...,d d B i l≤ =

      

       

do grafo G significa uma localidade u da rede e uma aresta (

, que representa a demanda entre as localidades u e v. 

A restrição definida pela equação 2-1 é aquela que estabelece o limite de capacidade B aos 

2, por sua vez, impõe um tráfego máximo no anel federal menor 

ou igual ao inteiro B que corresponde à capacidade dos equipamentos (ADMs e DCSs) utilizados 

ilustra algumas possíveis soluções com V = 4 satisfazendo o uso das 

restrições apresentadas acima. Em 2-6.a cada aresta corresponde à demanda de tráfego entre os 

nós e os círculos representam as partições de nós que darão origem aos anéis locais; em 2

se o diagrama que representaria essa solução indicando o anel federal, os anéis locais, os 

2-6: Exemplificando as restrições do PALAS 
Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009). 

Pode ser observado que tanto em 2-6.a como em 2-6.b, a soma das arestas dentro de cada 

um dos círculos (anéis locais) representa o tráfego interno desse anel local. As outras arestas, que 
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se o diagrama que representaria essa solução indicando o anel federal, os anéis locais, os 
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partem dos nós internos do anel para os nós externos (dos outros anéis) representam o trafego 

externo do anel, e a soma dos tráfegos externos, retirando os tráfegos duplicados, representa o 

tráfego do anel federal. 

Os tráfegos internos, externos e totais para as figuras 2-6.a e 2-6.b são descritos nas tabelas 

2-2 e 2-3, respectivamente. 

 

Tabela 2-2: Tráfegos relativos a figura 2-6.a 

Anel Tráfego interno Tráfego externo Tráfego total 

i d13+d14+d34 d12+d23+d24 d13+d14+d34+ d12+d23+d24 

ii 0 d21+d23+d24 d21+d23+d24 

Federal d21+d23+d24   

 

Tabela 2-3: Tráfegos relativos a figura 2-6.b 

Anel Tráfego interno Tráfego externo Tráfego total 

i d12 d13+d14+d23+d24 d12+ d13+d14+d23+d24 

ii d34 d13+d14+d23+d24 d13+d14+d23+d24+ d34 

Federal d13+d14+d23+d24   

 

Esses tráfegos totais apresentados nas tabelas acima (dos anéis locais e do anel federal) 

devem ser menores ou iguais que B para que a solução seja viável.  

O PALAS é um problema de otimização combinatória da classe dos não-determinísticos 

polinomiais difíceis (ou NP-difíceis) (GOLDSCHMIDT, LAUGIER e OLINICK, 2001). Com 

isso, a utilização de algoritmos exatos em conjunto com computadores de última geração não 

garante a obtenção de melhores soluções para problemas de grande em tempo computacional 

viável. Por isso, para a solução de problemas dessa classe, se faz necessário a utilização de 

métodos heurísticos.  

 

2.2.3. Revisão da literatura 

 

Alguns autores destacaram a relevância do PALAS no projeto de redes de 

telecomunicações, especialmente, as que adotam a topologia em anel (GOLDSCHMIDT, 

LAUGIER e OLINICK, 2001). Propuseram ainda técnicas de programação inteira para o PALAS, 

demonstrando que o problema é NP-difícil. Ademais, desenvolveram três heurísticas gulosas: 
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baseada em arestas (edge-based), baseada em cortes (cut-based) e baseada em nós (node-based). 

Essas heurísticas foram testadas sobre um conjunto de 160 instâncias cujo número de localidades 

variava entre 15 e 50. Partes dessas instâncias foram geradas aleatoriamente, enquanto outras são 

instâncias reais obtidas de uma empresa de telecomunicações. Evidências empíricas mostraram 

que os algoritmos heurísticos apresentam um bom desempenho. Em torno de 97% das instâncias 

investigadas foram solucionadas de forma ótima. 

Noutra obra, os autores introduziram um algoritmo busca tabu para resolução do PALAS 

denominado BTS (Basic Tabu Search) (ARINGHIERI, DELL’AMICO, 2001). Os principais 

elementos do BTS são: quatro funções objetivo (z1, z2, z3, z4), uma vizinhança chamada Node 

Improvement Neighborhood (N1) e duas listas tabu (node-list e node-from-list). Também foi 

proposto um algoritmo busca tabu com oscilação estratégica, o TSSO (Tabu Search with Strategic 

Oscillation),  o qual adiciona outra vizinhança Empty Minimum Cardinality Ring Neighborhood 

(N2), ao algoritmo anterior. Neste trabalho, também foram implementadas as seguintes técnicas de 

intensificação e diversificação: Path Relinking (GLOVER, 1996), Exploring Tabu Search 

(DELL’AMICO, TRUBIAN, 1998) e Scatter Search (GLOVER, 1999). Os autores realizaram 

testes sobre o mesmo conjunto de instâncias introduzidas em obra já citada (GOLDSCHMIDT, 

LAUGIER, OLINICK, 2001) e verificaram que os algoritmos encontraram resultados ótimos em 

100% dessas instâncias. 

Posteriormente, Aringhieri e Dell’Amico publicaram um novo trabalho sobre o PALAS 

(ARINGHIERI, DELL’AMICO, 2005), no qual propõem uma extensão das vizinhanças aplicadas 

em trabalho anterior (ARINGHIERI, DELL’AMICO, 2001), que só permitia troca ou permutação 

de localidades, caso os anéis resultantes fossem viáveis. Nesse novo artigo, é permitida a 

vizinhança a obtenção de anéis inviáveis. O algoritmo proposto neste trabalho é baseado em 

vizinhanças múltiplas, denominado DMN (Diversication by Multiple Neighborhhods). Esse 

procedimento, na maior parte do tempo, trabalha com a vizinhança de busca N2, bastante eficiente, 

mas que, em certo momento, assume outra vizinhança, N3, cujo objetivo é produzir soluções que 

sejam diferentes, mas não necessariamente boas ou viáveis. Os resultados mostraram que o 

procedimento DMN encontrou a solução ótima em 100% das instâncias produzidas por 

(GOLDSCHMIDT, LAUGIER, OLINICK, 2001). 

Noutras obras (MACAMBIRA, 2003, MACAMBIRA, MACULAN, SOUZA, 2005), são 

apresentadas e discutidas várias formulações de programação linear inteira para o PALAS. É feita 

uma investigação sobre a estrutura facial do poliedro associado ao problema e novas famílias de 

facetas são introduzidas. Também é apresentado um estudo sobre o problema de simetria que 

ocorre nas soluções. Além disso, foi proposto um algoritmo exato branch-and-price para a 
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resolução do PALAS, através do qual foram obtidos os valores das soluções ótimas para as 

instâncias dos trabalhos anteriores. 

Já em outra publicação (MACAMBIRA, FILHO, SOUZA, 2003), os autores 

desenvolveram uma metaheurística GRASP para o PALAS denominada GRASP Básico (GB). 

Bastos, Ochi e Macambira propuseram uma nova versão do GB denominada Algoritmo 

Construtivo baseado em Vizinhança Relativa (BASTOS, OCHI, MACAMBIRA, 2005a). Um 

novo algoritmo GRASP foi desenvolvido e implementado por esses autores (BASTOS, OCHI, 

MACAMBIRA, 2005b), adicionando Path Relinking. Esse algoritmo tinha como propósito 

aumentar a robustez do baseado em vizinhança relativa, a fim de melhorar a qualidade das 

soluções obtidas. Num artigo mais recente (BASTOS, OCHI, 2008), foram apresentados um 

Algoritmo Genético (AG) e um AG com Evolucionary Path-Relinking (AG+EvPR). O AG+EvPR 

obteve, respectivamente, 100% e 98,3% dos valores ótimos para as instâncias das classes C1 e C2 

(maiores detalhes sobre as classes das instâncias serão mostrados no Capítulo 5). 

Outro autor (SOARES, 2008) desenvolveu um algoritmo de busca tabu em conjunto com a 

Vocabulary Building, com vocábulos gerados de três formas. A primeira, a partir de um conjunto 

de soluções elite; a segunda, de forma aleatória; e a terceira, a partir das duas anteriores, em que se 

constatou que cada uma produziu metade dos vocábulos. A BT apresentou um bom desempenho, 

atingindo os ótimos da grande maioria das instâncias C1 e C2. Foi observado, a partir dos 

resultados, que os vocábulos oriundos das soluções elite foram bastante eficientes na melhoria das 

soluções do Conjunto de Soluções Elite e, por sua vez, da melhor solução encontrada. O algoritmo 

completo demonstrou aumento da robustez. Além de aumentar a quantidade de soluções 

resolvidas otimamente, nas soluções não resolvidas de modo ótimo houve uma diminuição do gap. 

Posteriormente, foram desenvolvidas duas metaheurísticas: Algoritmo Genético (AG) e 

Algoritmo Memético (AM), além de uma metaheurística híbrida denominada Algoritmo 

Memético com Vocabulary Building (AM+VB), para a resolução do PALAS (GIRÃO, 2008). Foi 

observado, a partir dos resultados, que o Algoritmo AM+VB foi o que apresentou maior número 

de instâncias resolvidas de forma ótima para as duas classes testadas, seguido pelo AM e AG, 

respectivamente.  

 

 

  



33 
 

 
 

3. ALGORITMOS EVOLUTIVOS E CONSTRUÇÃO DE VOCABULÁRIO 

 

Neste capítulo, faremos uma apresentação dos métodos computacionais utilizados no 

desenvolvimento do trabalho. Iniciaremos descrevendo o que são algoritmos evolutivos (Seção 

3.1). Logo após, apresentaremos os detalhes dos seguintes Algoritmos Evolutivos: o Algoritmo 

Genético (AG), seção 3.2, e o Algoritmo Memético (AM) (Seção 3.3). O AG e o AM foram os 

algoritmos utilizados neste trabalho para resolver o Problema de Atribuição de Localidades a 

Anéis SONET – PALAS. Por fim, na Seção 3.4, falaremos da técnica Construção de Vocabulário, 

que foi utilizada em conjunto com o Algoritmo Memético para a resolução do PALAS. 

 

3.1. ALGORITMOS EVOLUTIVOS 

 

Charles Darwin afirmou, em seu livro A origem das espécies (DARWIN, 1859), que, 

através de várias gerações, os organismos biológicos evoluem com base no princípio da seleção 

natural e sobrevivência do mais apto. As formas perfeitas do albatroz de torcer com eficiência, a 

semelhança entre tubarões e golfinhos, e assim por diante, são os melhores exemplos das 

realizações da evolução aleatória sobre a inteligência. 

Na natureza, um indivíduo presente em uma população está em permanente concorrência 

com os outros por recursos, tais como, alimento, abrigo, entre outros. Também na mesma espécie, 

os indivíduos competem para atrair parceiros para reprodução. Devido a essa seleção, indivíduos 

com desempenhos insatisfatórios têm menos chance de sobreviver, e os mais adaptados produzem 

um número relativamente grande de filhotes. Também se pode notar que, durante a reprodução, 

um cruzamento das boas características de cada antepassado pode produzir uma melhor prole, cuja 

aptidão dos filhos é maior do que a dos seus pais. Com isso, depois de algumas gerações, as 

espécies evoluem espontaneamente, para se tornarem mais e mais adaptadas aos seus ambientes. 

Segundo Darwin, a evolução é um processo de otimização que muitas vezes leva a órgãos 

de extrema perfeição. Embora nem todos os órgãos sejam perfeitos, nem todas as adaptações 

funcionais, se aproveita o processo evolutivo dentro de um computador (ou seja, a criação de um 

algoritmo evolutivo), pode se fornecer um meio eficiente para resolver problemas complexos de 

otimização.  

Inspirando-se nesses processos naturais da seleção natural, surgem os Algoritmos 

Evolutivos, que se baseiam na seleção natural como processo de escolha de soluções com o 

objetivo de encontrar a solução ótima, apoiados na teoria presente na natureza que diz que, em 

uma população de indivíduos, os mais aptos prevalecem sobre os menos aptos. 
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Alguns algoritmos evolutivos são muito conhecidos devido a seus bons desempenhos na 

busca de soluções ótimas e a sua aplicabilidade em uma ampla variedade de aplicações. Entre 

esses, podem-se citar os Algoritmos Genéticos (GAs) e o Algoritmos Meméticos (AMs). 

Os algoritmos evolutivos possuem características que os tornam mais eficazes do que 

outros algoritmos na busca de ótimos, dentre as quais se destacam (BARROS, 2007): 

• A capacidade de trabalhar com uma população de soluções simultaneamente, introduzindo, 

assim, uma perspectiva global e uma maior diversidade de busca. Tal característica 

proporciona uma grande capacidade de encontrar ótimos globais em problemas que 

possuem diversos ótimos locais; 

• Com relação às funções objetivo em análise, os algoritmos evolutivos não requerem que 

essas sejam côncavas, convexas ou contínuas, como alguns outros algoritmos que se 

baseiam no cálculo diferencial ou outro procedimento específico; 

• Quanto ao domínio da busca, não se faz necessário um conhecimento prévio, podendo esse 

ser multidimensional, com ou sem restrições, lineares ou não-lineares; 

• Do ponto de vista de processamento computacional, este se apresenta propício à 

paralelização. 

As seções a seguir apresentam detalhes dos seguintes Algoritmos Evolutivos: Algoritmos 

Genéticos (AGs), na Seção 3.2, e Algoritmos Meméticos (AMs), na Seção 3.3. 

 

3.2. ALGORITMOS GENÉTICOS (AGs) 

 

John Holland, professor da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos da América, 

iniciou seu trabalho com Algoritmos Evolutivos no inicio da década de 2960. O primeiro trabalho 

publicado sobre o assunto foi em 1975, através do livro Adaptation in natural and artificial 

systems (HOLLAND, 1975). Nesse livro, Holland descreveu como aplicar os princípios da 

evolução natural em problemas de otimização e construiu o primeiro Algoritmo Genético.  

Convém salientar que a ideia dos Algoritmos Genéticos é mais antiga, como reconhece o 

próprio Holland, referindo-se a trabalhos anteriores e a outras abordagens semelhantes. Em 

particular, menciona em seu livro os trabalhos de Rosenberg (ROSENBERG, 1967), Cavicchio 

(CAVICCHIO, 1970), Hollstien (HOLLSTIEN, 1971) e Frantz (FRANTZ, 1972). A pesquisa 

realizada por Holland e seus alunos na Universidade de Michigan tinha as seguintes metas: 

• Explicar de forma rigorosa e abstrata o processo evolutivo dos sistemas naturais; 
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• Desenvolver um programa computacional que reproduzisse o importante mecanismo de 

solução de problemas empregado pelos sistemas biológicos. 

A pesquisa e posterior teoria de Holland foram bem-sucedidas, e hoje os Algoritmos 

Genéticos (AGs) surgem como uma poderosa ferramenta para resolver problemas de busca e 

otimização.  

O Algoritmo Genético proposto por Holland é um método em que uma população de 

cromossomos evolui através de várias gerações depois de passar por um tipo de seleção natural 

que utiliza operadores inspirados na genética para evoluir, tais como, crossover (cruzamento) e 

mutação. Nesse contexto, cromossomos são estruturas de dados, geralmente vetor ou cadeia de 

bits, que representam as soluções do espaço de busca do problema em questão. Na terminologia 

dos AGs, esses são chamados de indivíduos.  

O algoritmo 1 descreve um AG padrão. No seu início, dá-se a construção de uma 

população inicial de indivíduos. Essa construção pode ser de forma aleatória ou por meio de 

alguma heurística construtiva elaborada para o problema. Em seguida, todos os seus indivíduos 

são avaliados através de uma função denominada Função de Aptidão (fitness) que funciona como 

uma pontuação que cada indivíduo recebe para indicar a qualidade da solução. Dois cromossomos 

são selecionados através de um método de seleção para sofrerem uma recombinação por meio dos 

mecanismos de crossover e mutação (GLOVER, KOCHENBERGER, 2003).  

 

Algoritmo 1: Algoritmo Genético Padrão 

1:  procedimento AlgoritmoGenetico 

2:  P ← população Inicial; 

3:  avaliar (P); 

4:  enquanto condição de parada não satisfeita faça: 

5:   P'  ←   seleção (P); 

6:   P   ← cruzamentos (P'); 

7:   P   ← mutações (P); 

8:   avaliar (P); 

9:  fim enquanto 

10:  solução ← melhor indivíduo (P); 

11:  fim AlgoritmoGenetico 

 

No intuito de acelerar a convergência do AG, pode-se adicionar ao fluxo de um AG padrão 

um mecanismo denominado elitismo, que consiste em garantir que os melhores indivíduos da 
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população (a elite) não sejam eliminados durante o processo de otimização. A forma mais simples 

de elitismo consiste selecionar a cada iteração uma porcentagem “x” das melhores alternativas da 

população atual e copiá-las diretamente para a nova população. 

As seções seguintes apresentam em mais detalhes cada um dos componentes de um 

algoritmo genético. 

 

3.2.1. Representação 

 

A representação é um aspecto fundamental na modelagem de um algoritmo genético para a 

solução de um problema. Nesse estágio, define-se a estrutura do cromossomo, com os respectivos 

genes que o compõem, de maneira que seja capaz de descrever todo o espaço de busca relevante 

do problema. 

Existem vários tipos de representações possíveis para os cromossomos. A escolha do mais 

adequado vai depender do problema tratado, dos parâmetros que precisam ser representados e, 

também, da cardinalidade envolvida entre o espaço de busca do problema e o espaço dos 

cromossomos. Originalmente, utilizou-se o alfabeto binário (0, 1), porém, novos modelos de AGs 

codificam as soluções com outros alfabetos, como, por exemplo, com números reais 

(MICHALEWICZ, 1996). 

Como exemplo de representação binária, podemos ver na Figura 3.1 um cromossomo que 

poderia representar uma solução para o Problema da Mochila, onde o gene informaria se um 

determinado objeto vai entrar (dígito 1) na mochila ou não (dígito 0). Já um exemplo de 

cromossomo com números reais pode ser visto na Figura 3.2, onde o cromossomo representa uma 

solução para o Problema do Caixeiro Viajante. Nesse caso, cada gene informaria a posição em que 

uma determinada cidade aparece numa rota. 

 

 
Figura 3-1: Representação binária de uma solução. 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009). 

 
Figura 3-2: Representação de uma solução com números reais. 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009). 
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3.2.2.  Formação da População Inicial 

 

O método mais comum utilizado na criação da população é a inicialização aleatória dos 

indivíduos. Se algum conhecimento prévio a respeito do problema estiver disponível, poderá ser 

utilizado na inicialização da população. Esse conhecimento prévio pode ser utilizado em 

heurísticas para a geração da população inicial. 

 

3.2.3. Avaliação 

 

A avaliação permite ao algoritmo genético determinar sua proximidade à solução ótima do 

problema. Ela é feita através de uma função que melhor representa o problema e tem por objetivo 

oferecer uma medida de aptidão de cada indivíduo na população corrente, que irá dirigir o 

processo de busca. Neste estágio, cada indivíduo da população tem sua “aptidão” quantificada 

através da função: 

 

�� = �����, ∀
 = 1, … ,  

 

 

(3-1) 

 

 

Onde Sj é uma solução viável (ou um cromossomo) pertencente à população inicialmente 

gerada. 

Essa função de avaliação associa um valor numérico de “adaptação” a cada cromossomo, 

que se supõe proporcional à sua “utilidade” ou “habilidade” do indivíduo representado em 

solucionar o problema em questão. 

 

 

3.2.4. Operadores Genéticos 

 

Os operadores genéticos mais frequentemente utilizados para explorar regiões 

desconhecidas do espaço de busca são o crossover (cruzamento) e a mutação. Nesta seção, 

apresentamos os principais aspectos relacionados a esses operadores. 
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O Operador de Crossover (Cruzamento) 

 

Esse operador permite que as estruturas genéticas da população sejam recombinadas, 

gerando, assim, estruturas diferentes das existentes na geração corrente. Para isso, o operador 

escolhe aleatoriamente dois indivíduos da população (os pais) que, ao trocarem partes de seu 

padrão genético, resultam em novos cromossomos (os filhos), que substituirão os pais na 

população.  

Existem diversos procedimentos de crossover (GLOVER, KOCHENBERGER, 2003), o 

mais clássico é o crossover de um ponto. Neste, uma posição de corte é aleatoriamente escolhida 

entre os cromossomos pais e então a parte esquerda de cada cromossomo é recombinada com a 

parte direita do outro (Figura 3-3). Outro procedimento que pode ser utilizado é o multi-point 

crossover, que realiza cortes em mais de um ponto. A Figura 3-4 exemplifica um multi-point 

crossover de dois pontos, no qual um segundo ponto de corte é adicionado e a informação dos pais 

é permutada entre eles. 

 

 

 
Figura 3-3: Crossover de um ponto 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009). 

 

 
Figura 3-4: Crossover dois pontos 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009). 
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Para realizar o cruzamento, primeiro é necessária a escolha, por sorteio, dos cromossomos 

“pais”. Em seguida, ocorre a realização ou não do cruzamento segundo um parâmetro, 

denominado taxa de cruzamento. Desse modo, de acordo com a taxa de cruzamento, pode ocorrer 

que os cromossomos “pais” sejam repassados sem modificação para a geração seguinte, criando 

“filhos” idênticos a eles. A ideia do operador de crossover é tirar vantagem do material genético 

presente na população. 

 

 

O Operador de Mutação 

 

Esse operador permite a troca aleatória do valor contido nos genes de um cromossomo por 

outro valor válido do alfabeto. No caso de alfabeto binário, troca-se de 0 para 1 e vice-versa. Da 

mesma forma que, para o cruzamento, utiliza-se uma taxa de mutação que, para cada bit da 

sequência de caracteres, se sorteia se ocorrerá ou não a mutação; no caso de ocorrência, o bit será 

trocado por outro valor válido pertencente ao alfabeto (Figura 3-5). 

A mutação garante a diversidade das características dos indivíduos da população e permite 

que sejam introduzidas informações que não estiveram presentes em nenhum dos indivíduos. 

Além disso, proporciona uma busca aleatória no AG, oferecendo oportunidade para que mais 

pontos do espaço de busca sejam avaliados. Com isso, o risco de o AG convergir para um ponto 

de mínimo local é diminuído. 

 

 

 
Figura 3-5: operador de mutação 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009). 

 

3.2.5. Seleção de Indivíduos para a Próxima Geração 

 

A seleção é a fase do AG na qual serão escolhidos os indivíduos mais aptos da população 

(cromossomos pais) que irão passar pelos operadores de crossover e mutação para se 

reproduzirem, gerando descendentes (cromossomos filhos) que são variantes dos pais. A seleção é 
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baseada na aptidão dos indivíduos, pois, quanto melhor um indivíduo se adaptar ao seu meio 

ambiente, maior será sua chance de sobreviver e gerar descendentes. 

O Algoritmo Genético desenvolvido por Holland (HOLLAND, 1975) utilizava um método 

de seleção chamado roulette-wheel method (método da roleta), no qual indivíduos mais aptos 

possuem maior probabilidade de serem selecionados. Cada indivíduo é representado por uma fatia 

em uma roleta, proporcional à sua aptidão. A cada giro da roleta, um indivíduo é selecionado, 

tendo maior chance aqueles que possuem as maiores fatias. A Figura 3-6 exemplifica uma 

situação em que quatro cromossomos S1, S2, S3 e S4, que possuem os seguintes valores de aptidão, 

40, 20, 15 e 25, ocupam a área do setor da roleta correspondente à sua função de aptidão relativa, 

que são respectivamente 0,4, 0,2, 0,15 e 0,25. Depois, um número randômico é gerado no 

intervalo [0, 1]. Se, por exemplo, o número obtido for 0,35, então o cromossomo a ser selecionado 

será S1, pois os valores no intervalo [0, 0,4] correspondem à primeira solução, bem como os 

valores no intervalo (0,4, 0,6] correspondem à solução S2, e assim por diante. 

Com a evolução dos AGs, novos métodos de seleção foram desenvolvidos como o 

tournament selection (método de seleção por torneio), e o linear ranking selection (método de 

seleção por nivelamento linear). O método da roleta foi o utilizado no presente trabalho. 

 

 

 
Figura 3-6: Ilustração do método da roleta (Roulette Wheel) 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009). 

 

3.2.6. Parâmetros da Evolução 

 

Os parâmetros que mais influenciam no desempenho do algoritmo genético são: 

Tamanho da população: afeta o desempenho global e a eficiência dos Algoritmos 

Genéticos. Uma população muito pequena oferece uma pequena cobertura do espaço de busca, 

Indivíduo

Si

Função aptidão

f (Si)

Aptidão relativa

f (Si) / ∑f (Si)

S1 40 0,4

S2 20 0,2

S3 15 0,15

S4 25 0,25
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causando uma queda no desempenho. Uma população suficientemente grande fornece uma melhor 

cobertura do domínio do problema e previne a convergência prematura para soluções locais. 

Entretanto, com uma grande população, tornam-se necessários recursos computacionais maiores, 

ou um tempo maior de processamento do problema. Logo, deve-se buscar um ponto de equilíbrio 

no que diz respeito ao tamanho escolhido para a população. 

Taxa de cruzamento: probabilidade de um indivíduo ser recombinado com outro. Quanto 

maior for essa taxa, mais rapidamente novas estruturas serão introduzidas na população. 

Entretanto, isso pode gerar um efeito indesejável, pois a maior parte da população será substituída, 

causando assim perda de variedade genética, podendo ocorrer perda de estruturas de alta aptidão e 

convergência a uma população com indivíduos extremamente parecidos, indivíduos estes de 

solução boa ou não. Com um valor baixo, o algoritmo pode se tornar muito lento para oferecer 

uma resposta aceitável. 

Taxa de mutação: probabilidade do conteúdo de um gene do cromossomo ser alterado. A 

taxa de mutação previne que uma dada população fique estagnada em um valor, além de 

possibilitar que se chegue a qualquer ponto do espaço de busca. Porém se deve evitar uma taxa de 

mutação muito alta, uma vez que pode tornar a busca essencialmente aleatória, prejudicando 

fortemente a convergência para uma solução ótima. 

Intervalo de geração: controla a porcentagem da população que será substituída durante a 

próxima geração (substituição total, substituição com elitismo, substituição dos piores indivíduos 

da população atual, substituição parcial da população sem duplicatas). Esse número de indivíduos 

substituídos também é conhecido como GAP. 

Número de gerações: representa o número total de ciclos de evolução de um Algoritmo 

Genético, sendo um dos critérios de parada do algoritmo genético. Um número de gerações muito 

pequeno causa uma queda no desempenho. Um valor grande faz necessário um tempo maior de 

processamento, mas fornece uma melhor cobertura do domínio do problema, evitando a 

convergência para soluções locais. 

 

 

3.3. ALGORITMO MEMÉTICO 

 

O termo “Algoritmo Memético” foi introduzido por Moscato (MOSCATO, 1989), para 

descrever um processo evolutivo que tenha a busca local como parte decisiva na evolução. Essa 

busca pode ser caracterizada como sendo um refinamento local dentro de um espaço de busca, de 
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modo que um indivíduo autônomo (agente) pode ter sua função de aptidão melhorada após passar 

por uma etapa de refinamento. 

A ideia básica dos algoritmos meméticos é a combinação de conceitos de diferentes 

metaheurísticas, como a busca baseada em populações, inerente aos demais algoritmos evolutivos, 

e as técnicas de busca local, buscando assim unir as vantagens das duas estratégias (MOSCATO, 

COTTA, 2003). A função principal da busca local nos AMs é explorar a vizinhança das soluções 

obtidas por um algoritmo genético e caminhar em busca do ótimo local (para cada solução) antes 

de retornar para o algoritmo genético e continuar o processo (MOSCATO, NORMAN, 1992). 

O nome “memético” é derivado do termo “meme”, idealizado por Richard Dawkins e 

definido como uma unidade de informação, que se reproduz durante um processo argumentativo e 

de transmissão de conhecimento (RADCLIFFE, SURRY, 1994). 

Todas as etapas dos Algoritmos Genéticos, como os operadores de seleção, cruzamento e 

mutação estão presentes nos Algoritmos Meméticos. A diferenciação entre essas duas classes de 

algoritmos ocorre pela inclusão de uma etapa de otimização dos agentes, através da adição de 

operadores de busca local independentes, que particularizam o aprendizado para cada agente. 

Os operadores de cruzamento e mutação agem como estratégias de diversificação nos 

AMs. Os agentes da população podem estar localizados em uma região do espaço de busca 

contendo um ótimo local, e então os operadores de cruzamento e mutação podem gerar agentes 

que estejam localizados em ótimos locais ainda não explorados, de modo que um novo pico 

(maximização) ou vale (minimização) pode ser alcançado (MERZ, FREISLEBEN, 1999). 

A busca local presente no algoritmo memético pode ser considerada como um operador e 

pode ser empregada em diferentes fases da reprodução, como, por exemplo: 

• Antes dos operadores de cruzamento e mutação; 

• Após a aplicação do operador de cruzamento ou do operador de mutação; 

• Somente a um subconjunto dos agentes; 

• No final de cada ciclo reprodutivo. 

Em qualquer caso, é a existência dessas buscas locais individuais que justifica a 

denominação agente, que são indivíduos que realizam explorações independentes no espaço de 

busca e que, com isso, evoluem sem necessidade da realização de mutações ou recombinações. 

Como agente, consegue melhorar a sua aptidão, através de uma exploração do espaço de busca na 

qual está inserido.  

Deve-se ter uma atenção considerável em Algoritmos Meméticos para estabelecer o 

equilíbrio certo entre o trabalho realizado pelos operadores genéticos e o trabalho executado pelo 

operador de busca local. O ideal seria que os dois grupos definidos de operadores pudessem 
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trabalhar em cooperação para encontrar a melhor solução. A realização de uma busca local muito 

intensa, por exemplo, pode levar as soluções para um local do espaço de busca em que os 

operadores de cruzamento e/ou mutação não consigam escapar, deixando de explorar outras 

regiões e deixando de encontrar soluções mais próximas do ótimo global (KRASNOGOR, 2002 

apud BURKE, SILVA, 2004). 

Para maior compreensão, o Algoritmo 2 apresenta o pseudocódigo do Algoritmo 

Memético, em que a busca local é aplicada após a execução do operador de cruzamento e do 

operador de mutação. A geração da população inicial pode ser realizada de diferentes modos. Os 

agentes podem ser criados utilizando uma heurística aleatória, construtiva ou por alguma busca 

local. 

 

Algoritmo 2: Algoritmo Memético  

1:  procedimento AlgoritmoMemetico 

2:  P ← população Inicial; 

3:  busca local (P); 

4: avaliar (P); 

5:  enquanto condição de parada não satisfeita faça: 

6:   P'  ←   seleção (P); 

7:   P   ← cruzamentos (P'); 

8:   P   ← mutações (P); 

9  busca local (P); 

10:   avaliar (P); 

11:  fim enquanto 

12:  solução ← melhor indivíduo (P); 

13:  fim AlgoritmoMemetico 

 

 

Os Algoritmos Meméticos surgem na literatura como uma Metaheurística muito eficiente 

na resolução de problemas de Otimização Combinatória. Quando comparados, por exemplo, aos 

Algoritmos Genéticos, eles conseguem uma convergência para boas soluções de maneira mais 

rápida e com melhores resultados (GIRÃO, 2008). 
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3.4. CONSTRUÇÃO DE VOCABULÁRIO 

 

A ideia básica da Construção de Vocabulário – CV (do inglês Vocabulary Building) foi 

idealizada por Fred Glover (GLOVER, 1992), como uma forma de Reconexão de Caminhos (Path 

Relinking). Em 1995, ele usou esse termo em duas obras (GLOVER, 1996a, 1996b), para 

descrever um método de construção de solução em busca tabu, técnica que descende do Scatter 

search. Ainda nesse ano, a Construção de Vocabulário é utilizada na aplicação de problemas de 

roteamento de veículos (ROCHAT, TAILLARD, 1995, KELLY, XU, 1995). Nesses trabalhos, a 

CV foi utilizada como técnica para diversificar, intensificar e paralelizar a busca local. Essa 

técnica tornou a busca local mais robusta, pois converge para uma solução mais próxima da 

melhor solução conhecida. 

A partir de 1997, surgiram vários trabalhos utilizando conceitos da Construção de 

Vocabulário, mas a maior parte de autoria do próprio Fred Glover (GLOVER, LAGUNA, 1997, 

GLOVER, 1999, GLOVER, LAGUNA, MARTI, 2000, GLOVER, 2003). 

Em 2006, a técnica foi aplicada em um Algoritmo Memético para o Problema do Caixeiro 

Viajante Assimétrico (GUEDES, ALOISE, 2006) e, recentemente, na resolução do Problema de 

Atribuição de Localidades em Anéis SDH/SONET, utilizando busca tabu (SOARES, 2008) e 

Algoritmos Evolutivos (GIRÃO, 2008). 

A Construção de Vocabulário cria combinações estruturadas usando os elementos 

primitivos das vizinhanças normais e/ou construindo e agrupando montagens mais complexas 

desses elementos, uma característica útil em alguns problemas, por proporcionar vizinhanças 

especiais que são mais exploráveis que as vizinhanças que operam com os elementos primitivos. 

A construção de vocabulário recebe esse nome pela analogia com o processo de construção 

de palavras progressivamente em frases, sentenças e parágrafos úteis, em que construções valiosas 

em cada nível podem ser visualizadas e representadas por “palavras de ordem superior”, como 

acontece na linguagem natural, que gera novas palavras para tomar o lugar de coleções de palavras 

que personifiquem conceitos úteis. Na Figura 3-7, trazemos um exemplo desse procedimento. 

 



Figura 3

 

Essa técnica mostrou diversas vantagens. Uma delas se refere ao fato de ser relativamente 

fácil projetar uma busca local que encontre localmente boas soluções. Em segundo, a CV 

demonstrou ser uma técnica que pode

veículos, Caixeiro Viajante e telecomunicações. Por último, a técnica pode facilmente ser utilizada 

em sistemas paralelos com um número arbitrário dos processadores (não dependendo do tamanho 

do problema) (LEITE, 2006). 

 

 

3.4.1. Definição 

 

A Construção de Vocabulário opera criando um conjunto de fragmentos de soluções, 

chamados vocábulos, que são sucessivamente montados, desmontados e modificados para 

produzir novos fragmentos, que são finalmente transform

exemplo, pode-se considerar como sendo um desses fragmentos parte de um cromossomo do 

algoritmo genético. 

A CV aplica, ao conjunto de vocábulos, os ganhos da decomposição de boas soluções e a 

possibilidade de transformá-la em uma solução melhor através de alguns métodos de construção 

de soluções. Esse conceito pode ser utilizado em aplicações em que um valor agregado a cada uma 

 

3-7: Conceito de Construção de Vocabulário original 
Fonte: (SOARES, 2008). 

Essa técnica mostrou diversas vantagens. Uma delas se refere ao fato de ser relativamente 

fácil projetar uma busca local que encontre localmente boas soluções. Em segundo, a CV 

demonstrou ser uma técnica que pode ser aplicada a muitos problemas, tais como, roteamento de 

veículos, Caixeiro Viajante e telecomunicações. Por último, a técnica pode facilmente ser utilizada 

em sistemas paralelos com um número arbitrário dos processadores (não dependendo do tamanho 

A Construção de Vocabulário opera criando um conjunto de fragmentos de soluções, 

chamados vocábulos, que são sucessivamente montados, desmontados e modificados para 

produzir novos fragmentos, que são finalmente transformados em uma possível solução. Por 

se considerar como sendo um desses fragmentos parte de um cromossomo do 

A CV aplica, ao conjunto de vocábulos, os ganhos da decomposição de boas soluções e a 

em uma solução melhor através de alguns métodos de construção 

de soluções. Esse conceito pode ser utilizado em aplicações em que um valor agregado a cada uma 
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Essa técnica mostrou diversas vantagens. Uma delas se refere ao fato de ser relativamente 

fácil projetar uma busca local que encontre localmente boas soluções. Em segundo, a CV 

ser aplicada a muitos problemas, tais como, roteamento de 

veículos, Caixeiro Viajante e telecomunicações. Por último, a técnica pode facilmente ser utilizada 

em sistemas paralelos com um número arbitrário dos processadores (não dependendo do tamanho 

A Construção de Vocabulário opera criando um conjunto de fragmentos de soluções, 

chamados vocábulos, que são sucessivamente montados, desmontados e modificados para 

ados em uma possível solução. Por 

se considerar como sendo um desses fragmentos parte de um cromossomo do 

A CV aplica, ao conjunto de vocábulos, os ganhos da decomposição de boas soluções e a 

em uma solução melhor através de alguns métodos de construção 

de soluções. Esse conceito pode ser utilizado em aplicações em que um valor agregado a cada uma 
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dessas soluções, a função-objetivo, é o critério de decisão para julgar quão boa é uma solução 

(GLOVER, LAGUNA, MARTI, 2000). Assim, a motivação por trás da Construção de 

Vocabulário é tomar vantagem desses contextos onde certas configurações parciais de soluções 

frequentemente ocorrem como componentes de boas soluções completas. Uma estratégia de busca 

de “boas configurações parciais” – bons elementos de vocabulário – pode ajudar a evitar a 

explosão combinatória potencialmente resultante, caso se manipule apenas elementos primitivos. 

O processo evita a necessidade de reinventar (ou redescobrir) a estrutura de uma configuração 

parcial como uma base para construir uma boa solução completa (GLOVER, 1999).  

Esses fragmentos são extraídos de soluções previamente geradas, que podem ser escolhidas 

ao acaso ou, como forma de garantir a sua qualidade, retirados de soluções elite. No problema dos 

conjuntos independentes de vértices, uma maneira de aplicar esse conceito seria fragmentar 

soluções criando subproblemas. Vocábulos seriam então selecionados e armazenados em um 

conjunto chamado de “pool”. O objetivo seria encontrar os maiores conjuntos independentes 

dentro desse pool, a fim de identificar novos candidatos para o conjunto independente Máximo 

(GLOVER, LAGUNA, MARTI, 2000). Aplicado ao problema do Caixeiro Viajante, pode-se 

considerar uma solução como sendo uma rota a ser percorrida pelo caixeiro e um vocábulo como 

sendo parte dessa rota a ser transformada em outra através de métodos construtivos, como, por 

exemplo, o método do “vizinho mais próximo”. Um dos passos mais importantes do processo se 

dá na escolha de quais vocábulos serão utilizados e de como eles serão gerados. 

Essa estratégia é altamente aplicável a uma vasta gama de procedimentos metaheurísticos, 

tanto para os procedimentos com memória adaptativa como para modelos evolucionários e 

populacionais. 

Em geral, a CV deve confiar em métodos destrutivos tanto quanto nos construtivos, pois é 

preciso gerar bons fragmentos através da decomposição das soluções. Um método destrutivo nada 

mais é do que essencialmente a quebra de boas soluções para gerar novos fragmentos. Desse 

modo, os métodos construtivos serão aplicados para gerar novas soluções completas. 

A Figura 3-8 mostra o ciclo do processo realizado pela construção de vocabulário. Além 

dos métodos construtivos (constrói as novas soluções) e destrutivos (descompõe as soluções, 

transformando-as em fragmentos ou vocábulos), outro aspecto importante é como filtrar, ou seja, 

escolher os melhores fragmentos do pool de fragmentos e as melhores soluções das populações 

atuais. 
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Figura 3-8: Processo da construção de vocabulário 

Fonte: (LEITE, 2006) 

 

É necessária a utilização de memória, para que o processo de busca esteja informado a 

respeito de configurações parciais que tenham se mostrado interessantes. Para isso, o método 

necessita de uma estrutura para armazenar os vocábulos identificados como úteis. Esses vocábulos 

são armazenados em uma Coleção de Vocábulos. Essa coleção é uma forma de memória 

adaptativa (GUEDES, 2006), pois é dinâmica, ou seja, ele se modifica no decorrer da busca, como 

ocorrem com as listas tabu, presentes na metaheurística tabu search. Essa coleção deve convergir 

para a obtenção de soluções parciais, ou seja, vocábulos cada vez melhores e, assim, serem 

capazes de melhorar cada vez mais as soluções de uma coleção de soluções, onde serão aplicados. 
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4. ABORDAGEM PARALELA 

 

Em problemas NP-difíceis, várias estratégias de solução têm sido propostas com a 

finalidade de diminuir o custo computacional. Dentre elas, é interesse do presente trabalho 

destacar o desenvolvimento de métodos de otimização, utilizando programação paralela. 

Desenvolvimento esse que, nos últimos anos, é impulsionado pelo surgimento de computadores 

mais velozes e com maior capacidade de memória. Isso tem propiciado que várias técnicas 

computacionais de programação paralela possam sair de um escopo puramente acadêmico para o 

mundo real, dando oportunidade a aplicações práticas de grande valor, nas diversas áreas do 

conhecimento. A exemplo disso, pode-se citar o uso do paralelismo em conjunto com a 

Computação Evolucionária, que é uma poderosa técnica de otimização, aplicável a problemas de 

difícil solução através de técnicas tradicionais, mas que, em contrapartida, demandam um alto 

custo computacional. 

Os algoritmos evolutivos, em especial Algoritmos Genéticos (GA) e Algoritmos 

Meméticos (AMs), têm as características potenciais para a utilização do processamento paralelo, 

devido ao paralelismo natural de várias etapas da estratégia evolutiva. Aliando suas estratégias 

evolutivas ao poder do processamento paralelo, os algoritmos evolutivos paralelos buscam obter 

maior eficiência em suas execuções, quando comparadas às respectivas versões sequenciais de 

seus algoritmos. 

A paralelização em AG tem sido largamente empregada em problemas de otimização. Isso 

pode ser observado nos diversos trabalhos encontrados na literatura (MAYER, PLEBANI, 1997, 

ALBUQUERQUE, MELO, DÓRIA, 2004, SAMBATTI et al., 2004, CHAKRABORTY, DUTTA, 

2006, DUBREUIL, GAGNÉ, PARIZEAU, 2006, CAMPOS, BELFIORE, YOSHIZAKI, 2006). 

Neste capítulo, serão discutidos os tipos de paralelização mais comuns utilizados para 

algoritmos evolutivos, em especial para Algoritmos Genéticos Paralelos (Parallel Genetic 

Algorithm - PGA), em que, analogamente, as mesmas estratégias abordadas para o GA são 

empregadas ao AM. Na Seção 4.1, são discutidos os conceitos e princípios do paralelismo 

computacional, abordando aspectos topológicos e funcionais da arquitetura paralela empregada 

em problemas de otimização. Na Seção 4.2, serão descritos modelos existentes de paralelização 

aplicados aos algoritmos evolutivos. 

 

 

4.1.  COMPUTAÇÃO PARALELA  

 



4.1.1. Programação sequencial versus programação paralela

 

Na solução de problemas de otimização de maneira sequencial, uma ação é realizada após 

a outra, de forma dedicada, até que o processo iterativo seja concluído. Ou seja, passos são 

seguidos sem que haja saltos na sequência, a menos que os algoritmos contemplem essa 

possibilidade. Logo, todo o problema é tratado por apenas uma máquina, com uma unidade central 

de processamento (Central Processing Unit

outra. A Figura 4.1 ilustra um processamento seqüencial. Neste exemplo, as t

processadas pela CPU, uma a uma, tendo assim uma fila, formada por cada uma das t

para i = 1, 2, …, n. Desse modo, o mesmo problema é tratado apena

 

Figura 4

 

 

Em problemas complexos de otimização, o tempo computacional despendido para 

resolução torna-se extremamente alto e, com isso, se procura alternativas para se contornar esse 

problema. A computação paralela está entre as principais alternativas para melhorar

nesses problemas de otimização.  

Paralelismo é uma estratégia utilizada em computação para resolver problemas que 

envolvem tarefas complexas, em que é aplicável a estratégia “dividir para conquistar”. Segundo 

essa estratégia, uma tarefa de grande porte pode ser dividida em várias tarefas menores. Tais 

tarefas são distribuídas entre vários processadores e executadas simultaneamente, em que cada 
 

Programação sequencial versus programação paralela 

Na solução de problemas de otimização de maneira sequencial, uma ação é realizada após 

a outra, de forma dedicada, até que o processo iterativo seja concluído. Ou seja, passos são 

que haja saltos na sequência, a menos que os algoritmos contemplem essa 

possibilidade. Logo, todo o problema é tratado por apenas uma máquina, com uma unidade central 

Central Processing Unit - CPU), que executa várias instruções, uma após

outra. A Figura 4.1 ilustra um processamento seqüencial. Neste exemplo, as t

processadas pela CPU, uma a uma, tendo assim uma fila, formada por cada uma das t

para i = 1, 2, …, n. Desse modo, o mesmo problema é tratado apenas em uma única máquina.

4-1: Estrutura de Processamento seqüencial 
Fonte: (BEZERRA, 2008) 

Em problemas complexos de otimização, o tempo computacional despendido para 

se extremamente alto e, com isso, se procura alternativas para se contornar esse 

problema. A computação paralela está entre as principais alternativas para melhorar

 

Paralelismo é uma estratégia utilizada em computação para resolver problemas que 

envolvem tarefas complexas, em que é aplicável a estratégia “dividir para conquistar”. Segundo 

rande porte pode ser dividida em várias tarefas menores. Tais 

tarefas são distribuídas entre vários processadores e executadas simultaneamente, em que cada 

49 
 

Na solução de problemas de otimização de maneira sequencial, uma ação é realizada após 

a outra, de forma dedicada, até que o processo iterativo seja concluído. Ou seja, passos são 

que haja saltos na sequência, a menos que os algoritmos contemplem essa 

possibilidade. Logo, todo o problema é tratado por apenas uma máquina, com uma unidade central 

CPU), que executa várias instruções, uma após a 

outra. A Figura 4.1 ilustra um processamento seqüencial. Neste exemplo, as tn instruções são 

processadas pela CPU, uma a uma, tendo assim uma fila, formada por cada uma das ti instruções, 

s em uma única máquina. 

 

Em problemas complexos de otimização, o tempo computacional despendido para 

se extremamente alto e, com isso, se procura alternativas para se contornar esse 

problema. A computação paralela está entre as principais alternativas para melhorar o tempo gasto 

Paralelismo é uma estratégia utilizada em computação para resolver problemas que 

envolvem tarefas complexas, em que é aplicável a estratégia “dividir para conquistar”. Segundo 

rande porte pode ser dividida em várias tarefas menores. Tais 

tarefas são distribuídas entre vários processadores e executadas simultaneamente, em que cada 



uma provê um resultado, que é combinado, de forma que a junção desses resultados gere a solução 

para o problema tratado. Essa estrutura de processamento paralelo é ilustrada na Figura 4.2, que 

apresenta a divisão de um problema em 

subproblema, são executadas n instruções, como no modo sequencial. Os resultad

pelas k CPUs são combinados para gerar a solução final do problema. 

 

 

Figura 

 

A distribuição das tarefas pode ser através de uma única máquina e vários processadores 

(CPUs), pela utilização de várias máquinas interligadas por uma rede de computadores ou pela 

junção dos dois modos. 

Dentre os principais objetivos do paralelismo em problemas de otimi

destacar (BEZERRA, 2008): 

a) Diminuir o tempo computacional gasto na procura de uma resolução, quando 

comparado ao mesmo problema tratado de modo sequencial;

b) Melhorar a qualidade da solução do problema;

c) Resolver problemas com tarefas complexas

 

4.1.2. Conceitos de Programação paralela

 

 

uma provê um resultado, que é combinado, de forma que a junção desses resultados gere a solução 

o problema tratado. Essa estrutura de processamento paralelo é ilustrada na Figura 4.2, que 

apresenta a divisão de um problema em k subproblemas, processados em k 

instruções, como no modo sequencial. Os resultad

CPUs são combinados para gerar a solução final do problema.  

Figura 4-2: Estrutura para Processamento paralelo 
Fonte: (BEZERRA, 2008) 

das tarefas pode ser através de uma única máquina e vários processadores 

(CPUs), pela utilização de várias máquinas interligadas por uma rede de computadores ou pela 

Dentre os principais objetivos do paralelismo em problemas de otimização, podem

Diminuir o tempo computacional gasto na procura de uma resolução, quando 

comparado ao mesmo problema tratado de modo sequencial; 

Melhorar a qualidade da solução do problema; 

Resolver problemas com tarefas complexas. 

Conceitos de Programação paralela 
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uma provê um resultado, que é combinado, de forma que a junção desses resultados gere a solução 

o problema tratado. Essa estrutura de processamento paralelo é ilustrada na Figura 4.2, que 

 CPUs. Em cada 

instruções, como no modo sequencial. Os resultados encontrados 

 

das tarefas pode ser através de uma única máquina e vários processadores 

(CPUs), pela utilização de várias máquinas interligadas por uma rede de computadores ou pela 

zação, podem-se 

Diminuir o tempo computacional gasto na procura de uma resolução, quando 
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A seguir, são apresentados alguns termos frequentemente utilizados em processamento 

paralelo (PARHAMI, 1994): 

Ambiente distribuído: ambiente onde a atividade é dividida e distribuída entre várias 

unidades de processamento. 

Tarefas (ou processos): programas executados concorrentemente. São as principais 

unidades do processamento paralelo em um ambiente distribuído. A comunicação entre elas 

ocorrem através de troca de dados. 

Execução sequencial: execução de um programa em um único processador, com suas 

instruções sendo processadas uma por vez. 

Paralelização do código: consiste na transformação de um programa sequencial em 

paralelo, com a identificação de porções de código que podem ser executadas independentemente. 

Exige mudanças no código do programa e, caso necessário, no algoritmo utilizado no programa 

sequencial. 

Sincronização: coordenação necessária entre processos para a troca de informações. 

Granularidade: quantidade de processamento realizado por cada processo, em relação à 

quantidade de comunicação entre processos. O programa é muito granular (granularidade grossa), 

quando os processos executam poucas instruções e necessitam se comunicar muito. Quando, ao 

contrário, os processos executam muitas instruções, com pouca troca de informações, diz-se que o 

programa é pouco granular (granularidade fina). 

Escalabilidade: um sistema computacional paralelo é dito escalável, se a aceleração 

atingida cresce proporcionalmente ao número de processadores utilizados, ou seja, o tempo de 

processamento gasto é inversamente proporcional ao número de processadores. 

A seguir, são apresentados outros conceitos importantes acerca da programação paralela: 

Programação paralela concorrente: um programa paralelo se diz concorrente, quando ele 

possui tarefas (partes contíguas do programa) que podem ser executadas em qualquer ordem sem 

alterar o resultado final (Figura 4-3). 

 

 
Figura 4-3: Concorrência 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009). 
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Programação paralela com paralelismo: um programa paralelo está usando paralelismo, 

quando suas tarefas são executadas em simultâneo em mais do que um processador (Figura 4-4). 

 

 
Figura 4-4: Paralelismo. 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009). 

 

Paralelismo implícito: o paralelismo diz-se implícito, quando cabe ao compilador e ao 

sistema de execução em que é necessária uma ferramenta que detecte o paralelismo potencial do 

programa, para atribuir as tarefas para execução em paralelo, controlando a sincronização de toda 

a execução. Tem como principais vantagens o fato de libertar o programador dos detalhes da 

execução paralela e de ser uma solução mais geral e mais flexível. No entanto, tem o 

inconveniente de dificilmente conseguir uma solução eficiente para todos os casos.  

Paralelismo explícito: o paralelismo diz-se explícito, quando cabe ao programador anotar 

as tarefas para execução em paralelo, atribuindo (possivelmente) as tarefas aos processadores. Aí 

sempre está controlando os pontos de sincronização. Nesse caso, o programador precisa conhecer 

bem a arquitetura dos computadores de forma a conseguir o máximo desempenho (aumentar 

localidade, diminuir comunicação etc.). Esse modelo tem como principal vantagem o fato de que 

programadores experientes produzem soluções muito eficientes para problemas específicos, no 

entanto, há o problema de que programador é o responsável por todos os detalhes da execução (o 

debugging pode ser deveras penoso) e de que o resultado final é pouco portável entre diferentes 

arquiteturas. 

Decomposição: uma forma de diminuir a complexidade de um problema é conseguir 

dividi-lo em tarefas menores de modo a aumentar a concorrência e a localidade de referência de 

cada tarefa. Isso é chamado de decomposição de um problema. Ela pode acontecer de duas 

maneiras: 
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• Decomposição do domínio: quando se decompõe o problema em função dos dados; 

• Decomposição funcional: quando se decompõe o problema em função da computação.  

4.1.3.  Arquitetura da computação paralela: Taxonomia de Flynn  

 

Para o melhor entendimento a respeito de computação paralela, faz-se necessário 

apresentar uma classificação sobre os sistemas paralelos e suas características mais importantes. 

Nesta seção, é apresentada uma taxonomia para os diversos tipos de paralelismo, que é 

denominada Taxonomia de Flynn (vide PARHAMI, 1994). 

Os sistemas de computação paralelos podem ser divididos em duas categorias principais: 

de controle de fluxo ou de controle de dados. O controle de fluxo paralelo é baseado no mesmo 

princípio da computação seqüencial, com a diferença de que múltiplas instruções podem ser 

executadas ao mesmo momento. Computadores que utilizam controle de dados paralelo não 

possuem um ponto central de controle, ou seja, o controle é totalmente distribuído. 

A abordagem paralela recebe a denominação de Taxonomia de Flynn (PARHAMI, 1994) e 

é baseada no controle de fluxo de dados. Neste trabalho segue como tal. 

Existem quatro classificações para sistemas computacionais baseados na noção de fluxo de 

instruções e fluxo de dados. Estas classificações são denominadas como: 

a) SISD: Instrução Única, Dado Único (Single Instruction, Single Data) 

b) SIMD: Instrução Única, Múltiplos Dados (Single Instruction, Multiple Data) 

c) MISD: Múltiplas Instruções, Dado Único (Multiple Instruction, Single Data) 

d) MIMD: Múltiplas Instruções, Múltiplos Dados (Multiple Instruction, Multiple 

Data) 

A Figura 4-5 apresenta a classificação dos sistemas computacionais com relação ao fluxo 

de instruções e dados. Em seguida, cada uma dessas classes é discutida. 

 

 



Figura 4-

a) SISD: Instrução Única, Dado Único (Single Instruction, Single Data)

Essa é a mais antiga das configurações conhecidas e corresponde à arquitetura dos 

computadores com um único processador 

apenas uma instrução e um fluxo de dados são processados a cada momento (Figura 4

caso, o processamento não acontece de forma paralela, e sim serial. O processamento é executado 

por uma CPU, que aceita uma instrução 

refere-se à capacidade de execução de um processador em um dado tempo. Caso um processador 

execute 3 × 109 instruções em um segundo, significa que processa uma instrução em 

segundos. 

 

Figur
Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009).

 

 
-5: Classificação dos sistemas de computador  

Fonte: (PARHAMI, 1994). 

 

SISD: Instrução Única, Dado Único (Single Instruction, Single Data) 

Essa é a mais antiga das configurações conhecidas e corresponde à arquitetura dos 

dores com um único processador (arquitetura de Von Neumann). Nessa configuração, 

apenas uma instrução e um fluxo de dados são processados a cada momento (Figura 4

caso, o processamento não acontece de forma paralela, e sim serial. O processamento é executado 

por uma CPU, que aceita uma instrução em um ciclo de processamento. Ciclo de processamento 

se à capacidade de execução de um processador em um dado tempo. Caso um processador 

instruções em um segundo, significa que processa uma instrução em 

 
Figura 4-6: Esquema da arquitetura SISD 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009). 
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Essa é a mais antiga das configurações conhecidas e corresponde à arquitetura dos 

Neumann). Nessa configuração, 

apenas uma instrução e um fluxo de dados são processados a cada momento (Figura 4-6). Nesse 

caso, o processamento não acontece de forma paralela, e sim serial. O processamento é executado 

em um ciclo de processamento. Ciclo de processamento 

se à capacidade de execução de um processador em um dado tempo. Caso um processador 

instruções em um segundo, significa que processa uma instrução em 1/3 × 10−9 



b) SIMD: Instrução Única, Multiplos Dados (Single Instruction, Multiple Data)

Nesse caso, o sistema opera com várias 

mesma instrução, em um mesmo ciclo, que pode ser aplicado a elementos de dados diferentes. O 

processamento ocorre em várias unidades diferentes de processamento, mas a unidade que 

controla é única. A Figura 4-7 ilustra esse funcionamento.

 

 

Figura 

 

A mesma instrução é difundida para todos os processadores. Os processadores oper

parceria, de tal forma que cada um deles trabalha com uma porção diferente de dados (única 

instrução, múltiplos dados). Dessa forma, divide

disponibilidade dos processadores. Esse tipo de paralelismo deve se

de dados regulares. Se o domínio do problema é espacialmente irregular, muitos processadores 

podem permanecer inativos por certo tempo, o que gera perda na quantidade de paralelismo que 

pode ser explorado. 

 

c) MISD: Múltiplas Instruções, Dado Único (Multiple Instruction, Single Data)

 

Várias instruções concorrentes são executadas em um conjunto de dados. Assim, várias 

unidades de processamento executam a mesma instrução em um conjunto de dados diferente. 

 

SIMD: Instrução Única, Multiplos Dados (Single Instruction, Multiple Data)

Nesse caso, o sistema opera com várias unidades de processamento (UP), que executam a 

mesma instrução, em um mesmo ciclo, que pode ser aplicado a elementos de dados diferentes. O 

processamento ocorre em várias unidades diferentes de processamento, mas a unidade que 

7 ilustra esse funcionamento. 

Figura 4-7: Esquema da arquitetura SIMD 
Fonte: (BEZERRA, 2008) 

A mesma instrução é difundida para todos os processadores. Os processadores oper

parceria, de tal forma que cada um deles trabalha com uma porção diferente de dados (única 

instrução, múltiplos dados). Dessa forma, divide-se o espaço de busca da solução conforme a 

disponibilidade dos processadores. Esse tipo de paralelismo deve ser aplicado a grandes estruturas 

de dados regulares. Se o domínio do problema é espacialmente irregular, muitos processadores 

podem permanecer inativos por certo tempo, o que gera perda na quantidade de paralelismo que 

Instruções, Dado Único (Multiple Instruction, Single Data)

Várias instruções concorrentes são executadas em um conjunto de dados. Assim, várias 

unidades de processamento executam a mesma instrução em um conjunto de dados diferente. 
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SIMD: Instrução Única, Multiplos Dados (Single Instruction, Multiple Data) 

unidades de processamento (UP), que executam a 

mesma instrução, em um mesmo ciclo, que pode ser aplicado a elementos de dados diferentes. O 

processamento ocorre em várias unidades diferentes de processamento, mas a unidade que 

 

A mesma instrução é difundida para todos os processadores. Os processadores operam em 

parceria, de tal forma que cada um deles trabalha com uma porção diferente de dados (única 

se o espaço de busca da solução conforme a 

r aplicado a grandes estruturas 

de dados regulares. Se o domínio do problema é espacialmente irregular, muitos processadores 

podem permanecer inativos por certo tempo, o que gera perda na quantidade de paralelismo que 

Instruções, Dado Único (Multiple Instruction, Single Data) 

Várias instruções concorrentes são executadas em um conjunto de dados. Assim, várias 

unidades de processamento executam a mesma instrução em um conjunto de dados diferente. 



Nessa arquitetura, o problema tratado deverá permitir que uma mesma instrução seja executada no 

conjunto de dados tratado. A Figura 4

 

 

Figura 
Fonte: Dados da pesqu

d) MIMD: Múltiplas Instruções, Múltiplos Dados (Multiple Instruction, Multiple Data)

Nessa arquitetura, múltiplos processadores trabalham juntos, utilizando alguma forma de 

intercomunicação. Programas e dados diferentes podem 

que significa que cada processador pode executar instruções diferentes em dados diferentes num 

dado momento. Naturalmente, os processadores usualmente requerem alguma forma de 

comunicação com os demais, para que s

A Figura 4-9 ilustra esse funcionamento.

 

 

oblema tratado deverá permitir que uma mesma instrução seja executada no 

conjunto de dados tratado. A Figura 4-8 ilustra esse funcionamento. 

 
Figura 4-8: Esquema da arquitetura MISD 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009). 
 

MIMD: Múltiplas Instruções, Múltiplos Dados (Multiple Instruction, Multiple Data)

 

Nessa arquitetura, múltiplos processadores trabalham juntos, utilizando alguma forma de 

intercomunicação. Programas e dados diferentes podem ser alocados a diferentes processadores, o 

que significa que cada processador pode executar instruções diferentes em dados diferentes num 

dado momento. Naturalmente, os processadores usualmente requerem alguma forma de 

comunicação com os demais, para que suas interações executem determinada tarefa com sucesso. 

9 ilustra esse funcionamento. 
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oblema tratado deverá permitir que uma mesma instrução seja executada no 

 

MIMD: Múltiplas Instruções, Múltiplos Dados (Multiple Instruction, Multiple Data) 

Nessa arquitetura, múltiplos processadores trabalham juntos, utilizando alguma forma de 

ser alocados a diferentes processadores, o 

que significa que cada processador pode executar instruções diferentes em dados diferentes num 

dado momento. Naturalmente, os processadores usualmente requerem alguma forma de 

uas interações executem determinada tarefa com sucesso. 



Figura 

 

Como exemplos dessa arquitetura, podemos citar os 

Multiprocessor: é um computador cujos processadores partilham o acesso à memória física 

do computador. Nesse caso, os processadores executam de forma independente, mas o

endereçamento global é partilhado. Com isso, qualquer alteração sobre uma posição de memória 

realizada por um determinado processador é igualmente visível por todos os restantes 

processadores. A Figura 4-10 ilustra a arquitetura de um computador

 

Figura 4-10
Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009).

 

Como vantagem desse modelo de múltiplos processadores, destaca

partilha de dados entre tarefas é conseguida de forma simples, uniforme e rápida. Todavia, existe o 

 

Figura 4-9: Esquema da arquitetura MIMD 
Fonte: (BEZERRA, 2008) 

Como exemplos dessa arquitetura, podemos citar os multiprocessors e os multicomputers

: é um computador cujos processadores partilham o acesso à memória física 

do computador. Nesse caso, os processadores executam de forma independente, mas o

endereçamento global é partilhado. Com isso, qualquer alteração sobre uma posição de memória 

realizada por um determinado processador é igualmente visível por todos os restantes 

10 ilustra a arquitetura de um computador multiprocessor.

 
10: Estrutura de um computador multiprocessor. 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009).  

Como vantagem desse modelo de múltiplos processadores, destaca-se o fato de que a 

partilha de dados entre tarefas é conseguida de forma simples, uniforme e rápida. Todavia, existe o 
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multicomputers. 

: é um computador cujos processadores partilham o acesso à memória física 

do computador. Nesse caso, os processadores executam de forma independente, mas o espaço de 

endereçamento global é partilhado. Com isso, qualquer alteração sobre uma posição de memória 

realizada por um determinado processador é igualmente visível por todos os restantes 

multiprocessor. 

se o fato de que a 

partilha de dados entre tarefas é conseguida de forma simples, uniforme e rápida. Todavia, existe o 
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problema de que se necessita de mecanismos de sincronização para obter um correto 

manuseamento dos dados. Outra desvantagem desse modelo é sua pequena escalabilidade, pois o 

aumento do número de processadores aumenta a contenção no acesso à memória e torna inviável 

qualquer mecanismo de coerência das caches. 

 

Multicomputer: é um conjunto de computadores ligados por rede em que cada computador 

tem acesso exclusivo à sua memória física. O espaço de endereçamento de cada computador não é 

partilhado pelos restantes computadores, ou seja, não existe o conceito de espaço de 

endereçamento global. Com isso, as alterações sobre uma posição de memória realizada por um 

determinado processador não são visíveis pelos processadores dos restantes computadores, ou 

seja, não existe o conceito de coerência das caches. Esse modelo é também chamado de 

“plataforma barata” (CORTES, SAAVEDRA, 2000). Assim é chamado, por utilizar computadores 

com menor poder de processamento e, consequentemente, mais baratos. A Figura 4-11 ilustra um 

multicomputer com quatro máquinas ligadas por uma rede. 

 

  

 
Figura 4-11: Multicomputer 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009). 

 

A principal vantagem dessa arquitetura é o fato de que o aumento do número de 

computadores aumenta proporcionalmente a memória disponível sem necessitar de mecanismos 

de coerência das caches. Outro ponto positivo é que esse modelo possui uma fácil escalabilidade a 

baixo custo, pois o aumento do poder de computação pode ser conseguido à custa de 

computadores de uso doméstico. 

Como pontos negativos desse modelo, destacam-se: 

• A necessidade de mecanismos de comunicação para partilha de dados entre tarefas 

de diferentes computadores, uma vez que o tempo de acesso aos dados entre 

diferentes computadores não é uniforme e são por natureza mais lenta; 
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• Pode ser difícil converter estruturas de dados previamente existentes para memória 

partilhada em estruturas de dados para memória distribuída. 

• Pode ser difícil converter estruturas de dados previamente existentes para memória 

partilhada em estruturas de dados para memória distribuída. 

 

4.1.4. Modelos de Programação Paralela  

 

Os principais modelos de programação paralela são a programação em memória partilhada 

e a programação em memória distribuída. 

A programação em memória partilhada é aquela focada no uso de processos ou threads, 

possuindo uma decomposição do domínio ou funcional com granularidade fina, média ou grossa. 

Nesse modelo, a comunicação é feita através de memória partilhada e a sincronização através de 

mecanismos de exclusão mútua. 

A programação em memória distribuída é a que foca a troca de mensagens, possuindo uma 

decomposição do domínio com granularidade grossa. Nesse modelo, a comunicação e 

sincronização são feitas por trocas de mensagens. 

 

4.2.  PARALELISMO APLICADO AOS ALGORITMOS EVOLUTIVOS 

 

Os algoritmos evolutivos são facilmente modificados para trabalharem de forma paralela, 

uma vez que possuem características de trabalho cooperativo, o que facilita a distribuição dessas 

atividades em sistemas que utilizam o paralelismo computacional. E é verdade que algoritmos 

baseados em populações são melhores implementados em sistemas de computação paralela 

(SCHUTTE et al., 2004).  

A Seção 4.2.1 apresenta três arquiteturas paralelas para o AG paralelo, segundo modelo 

apresentado alhures (CANTÚ-PAZ, 1997). Arquiteturas similares às implementadas aos AGs são 

empregadas para o AM, que, como vimos na Seção 3.3, é considerado uma extensão dos 

algoritmos genéticos. 
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4.2.1. Modelos de Paralelismo 

 

A ideia básica da maioria dos programas paralelos é dividir uma tarefa em partes menores 

e as solucionar simultaneamente, usando múltiplos processadores. Essa abordagem de dividir-e-

conquistar pode ser aplicada em algoritmos evolucionários de vários modos diferentes. Nesta 

seção, serão abordados três modelos diferentes de paralelismo computacional, que podem ser 

aplicados ao AG e ao AM, na forma de Algoritmos Evolutivos Paralelos (Parallel Evolutionary 

Algorithm - PEA).  

Alguns métodos de paralelismo usam uma única população, com seus indivíduos 

distribuídos em várias unidades de processamento, enquanto outros dividem a população em 

várias subpopulações. No segundo caso, as subpopulações são divididas nas várias unidades de 

processamento existentes. Essas subpopulações evoluem de forma isolada e trocam informações 

entre si em algum momento da evolução, o que depende da estratégia adotada (CANTÚ-PAZ, 

1998). 

Estratégias de busca paralelas executam, frequentemente, uma exploração mais completa 

no espaço de solução do problema de otimização, quando comparadas àquelas geradas pelas 

metaheurísticas sequenciais correspondentes (CRAINIC et al., 2004). Essa característica faz com 

que os algoritmos evolucionários paralelos sejam promissores na busca por melhores resultados, 

quando comparados ao modo sequencial. 

Existem três modelos principais de implementação de Algoritmos Genéticos Paralelos 

(CANTÚ-PAZ, 1997): 

• Paralelização global; 

• Modelo de vizinhança; 

• Modelo de múltiplas populações. 

Deve-se ressaltar que os três modelos de paralelismo aplicados ao AG são análogos aos 

utilizados no AM, já que este também é um algoritmo evolucionário e possui características 

evolutivas facilmente implementadas pelos três modelos listados. 

 

4.2.2.  Modelo de Paralelismo Global 

 

Nesse modelo, os algoritmos evolutivos paralelos são, geralmente, implementados como 

programas mestre-escravo. Tais algoritmos possuem um processador principal (mestre), que 

detém e gerencia a população global. Frações dessa população são enviadas aos processadores 

secundários (escravos), que, por sua vez, executam parte das operações pertinentes ao algoritmo. 
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No AG mestre-escravo, a operação mais comum de ser paralelizada é a avaliação da 

população, pois a aptidão de um indivíduo é independente do resto da população e não há 

nenhuma necessidade de se comunicar durante essa fase do algoritmo. Assim, o processador 

mestre nomeia uma fração da população a cada um dos processadores escravos disponíveis. A 

comunicação ocorre em dois momentos: primeiro, quando o escravo recebe seu subconjunto de 

indivíduos, e, segundo, quando os escravos devolvem os valores das aptidões ao mestre. Como no 

AG sequencial, os indivíduos competem por recursos e pela reprodução. Assim, as operações de 

seleção e cruzamento são globais, sendo realizadas no processador mestre (CANTÚ-PAZ, 1998). 

Esse processo pode utilizar computadores com vários processadores ou então ser 

implementado em uma rede de computadores, o que exige que a comunicação seja muito rápida. 

Outra característica é a necessidade de grande quantidade de memória disponível no processador 

principal. Devido a essas propriedades, esse modelo é fortemente dependente do hardware 

utilizado.  

A Figura 4-12 representa o esquema de paralelização no modelo mestre-escravo para um 

AG. 

 
Figura 4-12: Representação de comunicação entre mestre e escravos. 

Fonte: (BEZERRA, 2008) 

 

 

 



4.2.3.  Modelo de Múltiplas Populações

 

Também conhecido como modelo de granularidade fina, devido ao 

comunicação existente durante a sua execução, na qual uma única população evolui e cada 

indivíduo é distribuído espacialmente em duas dimensõ

três dimensões (3D), conforme figura 4

estrutura celular (cellular Evolutionary Algorithm

Na cEA, os indivíduos são dispostos em células espacialmente distribuídas, de modo que 

cada indivíduo pode fazer o cruzamento somente com

bidimensional, ver figura 4-13, cada indivíduo possui no mínimo dois vizinhos e no máximo 

quatro vizinhos. Na distribuição tridimensional, ver figura 4

aumentada para, no mínimo, três vizinhos e

 

Figura 4-13: Indivíduos em uma grade (2D).
Fonte: (ALBA e TOMASSINI, 2002)

 

No caso do AG, os processos de seleção e cruzamento são aplicados somente entre os 

vizinhos na grade celular. Porém o estreitamento entre as vizinhanças permite que, em alguns

casos, ocorram interações entre todos os indivíduos da população. Essa arquitetura também é 

conhecida como estratégia de difusão (ALBA,

A cEA pode ser implementada em computadores do tipo MIMD, porém é mais comum e 

natural sua implementação em máquinas do tipo SIMD, pois a mesma instrução é enviada a vários 

processadores, executando assim a mesma instrução sobre vários dados (ALBA

2002). 

 

 

Modelo de Múltiplas Populações 

Também conhecido como modelo de granularidade fina, devido ao 

comunicação existente durante a sua execução, na qual uma única população evolui e cada 

indivíduo é distribuído espacialmente em duas dimensões (2D), como mostra a figura 4

imensões (3D), conforme figura 4-14, segundo (ALBA e TOMASSINI, 2002)

cellular Evolutionary Algorithm - cEA). 

Na cEA, os indivíduos são dispostos em células espacialmente distribuídas, de modo que 

cada indivíduo pode fazer o cruzamento somente com seus vizinhos. Assim, no caso 

13, cada indivíduo possui no mínimo dois vizinhos e no máximo 

ção tridimensional, ver figura 4-14, a quantidade de vizinhos é 

aumentada para, no mínimo, três vizinhos e, no máximo, seis.  

 
: Indivíduos em uma grade (2D). 

(ALBA e TOMASSINI, 2002) 

 
 

 
Figura 4-14: Indivíduos distribuídos em cubo (3D)

Fonte: (PARHAMI, 1994)

 

No caso do AG, os processos de seleção e cruzamento são aplicados somente entre os 

vizinhos na grade celular. Porém o estreitamento entre as vizinhanças permite que, em alguns

casos, ocorram interações entre todos os indivíduos da população. Essa arquitetura também é 

omo estratégia de difusão (ALBA, TOMASSINI, 2002). 

cEA pode ser implementada em computadores do tipo MIMD, porém é mais comum e 

ção em máquinas do tipo SIMD, pois a mesma instrução é enviada a vários 

processadores, executando assim a mesma instrução sobre vários dados (ALBA
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Também conhecido como modelo de granularidade fina, devido ao baixo índice de 

comunicação existente durante a sua execução, na qual uma única população evolui e cada 

es (2D), como mostra a figura 4-13, ou em 

(ALBA e TOMASSINI, 2002), esta é uma 

Na cEA, os indivíduos são dispostos em células espacialmente distribuídas, de modo que 

seus vizinhos. Assim, no caso 

13, cada indivíduo possui no mínimo dois vizinhos e no máximo 

14, a quantidade de vizinhos é 

 

distribuídos em cubo (3D). 
(PARHAMI, 1994) 

No caso do AG, os processos de seleção e cruzamento são aplicados somente entre os 

vizinhos na grade celular. Porém o estreitamento entre as vizinhanças permite que, em alguns 

casos, ocorram interações entre todos os indivíduos da população. Essa arquitetura também é 

cEA pode ser implementada em computadores do tipo MIMD, porém é mais comum e 

ção em máquinas do tipo SIMD, pois a mesma instrução é enviada a vários 

processadores, executando assim a mesma instrução sobre vários dados (ALBA, TOMASSINI, 
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4.2.4.  Modelo Híbrido 

 

O terceiro modelo de paralelismo em Algoritmos Evolucionários é denominado de modelo 

com multipopulações ou de granularidade grossa. Nesse modelo, várias subpopulações são 

distribuídas nas várias unidades de processamento disponíveis e evoluem isoladamente e em 

paralelo. Ocasionalmente, existe a comunicação entre tais populações, através da migração de seus 

melhores indivíduos. 

Devido às suas características peculiares, esse modelo é conhecido por diferentes 

denominações. Assim, é chamado de algoritmo paralelo distribuído, por ser usualmente 

implementado através de arquiteturas MIMD. Por outras vezes, é denominado modelo de 

granularidade grossa, devido ao alto índice de comunicação existente durante a sua execução e, 

finalmente, sua mais frequente designação é modelo de ilhas, devido à inspiração biológica 

baseada na evolução de populações em ambientes naturais e isolados, como em ilhas (CANTÚ-

PAZ, 1998). 

No modelo de ilha, a ideia é distribuir os indivíduos da população em vários processadores, 

tendo, assim, várias subpopulações (ALBA, TOMASSINI, 2002). Em cada processador, é 

executada uma versão sequencial do algoritmo evolucionário. Para que a população total evolua, é 

necessária a existência de interação entre as várias ilhas, uma vez que as versões sequenciais dos 

algoritmos evolucionários executados de forma isolada não têm o efeito de melhoria desejado, 

pois simplesmente se executa várias vezes o mesmo algoritmo. Para resolver essa situação e 

utilizar as evoluções das subpopulações isoladas nas ilhas de maneira cooperativa, executa-se a 

interação entre as várias ilhas, aumentando assim a probabilidade de encontrar melhores 

resoluções para os problemas tratados.  

Nesse modelo, há a necessidade de troca de informações entre as populações. Dessa forma, 

a população total evolui através da migração de indivíduos entre os processadores. Uma 

desvantagem, neste caso, é a elevada taxa de comunicação, que cresce à medida que aumenta as 

ilhas, o que pode impactar nos tempos dos algoritmos. 

No modelo de ilhas, o algoritmo sequencial é executado em subpopulações (ilhas), que 

trocam informações através da migração de seus melhores indivíduos (possíveis soluções do 

problema). No resto do tempo, cada processo trabalha isoladamente para melhorar as soluções 

internas da ilha. O processo de migração pode ser acionado apenas quando ocorre estagnação da 

evolução de uma das subpopulações. O procedimento de receber indivíduos diferentes em uma 

subpopulação permite que a população se diversifique.  



O fato de cada nó trabalhar a maior parte do tempo de forma i

migração estabelecidas, para diminuir a quantidade de migrações entre ilhas, pode acarretar uma 

diminuição no tráfego de dados na rede, que diretamente proporciona o aumento das taxas de 

aceleração. 

Entre as migrações possíveis, d

apresenta o processo de migração em anel, em que as ilhas se comunicam em fila. Nessa 

topologia, o processador (pi) troca indivíduos com seu antecessor e seu sucessor. A migração 

acontece em apenas um sentido. 

Outra forma de ligação entre as ilhas é o modo em que todas se comunicam, e a troca de 

indivíduos pode acontecer entre quaisquer processadores. A Figura 4

pode ser representado por um grafo completamente conectado. Nes

pode enviar indivíduos para qualquer outra ilha.

 

Figura 4-15: Migração em Anel.
Fonte: (ALBA e TOMASSINI, 2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fato de cada nó trabalhar a maior parte do tempo de forma independente com regras de 

migração estabelecidas, para diminuir a quantidade de migrações entre ilhas, pode acarretar uma 

diminuição no tráfego de dados na rede, que diretamente proporciona o aumento das taxas de 

Entre as migrações possíveis, destaca-se a migração em anel e a completa. A Figura 4

apresenta o processo de migração em anel, em que as ilhas se comunicam em fila. Nessa 

) troca indivíduos com seu antecessor e seu sucessor. A migração 

Outra forma de ligação entre as ilhas é o modo em que todas se comunicam, e a troca de 

indivíduos pode acontecer entre quaisquer processadores. A Figura 4-16 apresenta o modelo, que 

pode ser representado por um grafo completamente conectado. Nessa topologia, qualquer ilha 

pode enviar indivíduos para qualquer outra ilha. 

 
: Migração em Anel. 

(ALBA e TOMASSINI, 2002) 
Figura 4-16: Migração Completa.

Fonte: (BEZERRA, 2008)
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ndependente com regras de 

migração estabelecidas, para diminuir a quantidade de migrações entre ilhas, pode acarretar uma 

diminuição no tráfego de dados na rede, que diretamente proporciona o aumento das taxas de 

se a migração em anel e a completa. A Figura 4-15 

apresenta o processo de migração em anel, em que as ilhas se comunicam em fila. Nessa 

) troca indivíduos com seu antecessor e seu sucessor. A migração 

Outra forma de ligação entre as ilhas é o modo em que todas se comunicam, e a troca de 

16 apresenta o modelo, que 

sa topologia, qualquer ilha 

  
Migração Completa. 

(BEZERRA, 2008) 
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5. ALGORITMOS PROPOSTOS 

 

 

Neste capítulo, serão apresentados detalhes da implementação dos algoritmos propostos 

para a resolução do Problema de Atribuição de Localidades a Anéis SONET. 

Foram desenvolvidos os seguintes algoritmos sequenciais: Algoritmo Genético, Algoritmo 

Memético e Algoritmo Memético hibridizado com a técnica Construção de Vocabulário, e em 

virtude de seus bons resultados, foi proposta uma versão paralela desse algoritmo híbrido. 

A Seção 5.1 apresenta uma descrição detalhada do Algoritmo Genético proposto. O 

Algoritmo Memético é apresentado em detalhes na Seção 5.2. A implementacão híbrida do 

Algoritmo Memético com Construção de Vocabulário é descrita na Seção 5.3. Por fim, a versão 

paralela desse algoritmo é descrita na Seção 5.4  

 

5.1.  ALGORITMO GENÉTICO APLICADO AO PALAS 

 

Como foi descrito na Seção 3.2, o Algoritmo Genético é um método em que uma 

população de cromossomos evolui através de várias gerações depois de passar por um tipo de 

seleção natural, que utiliza operadores inspirados na genética para evoluir, tais como, crossover 

(cruzamento) e mutação.  

Nesta seção, são descritos os detalhes da implementação do AG proposto para resolução do 

PALAS. 

 

5.1.1. Representação do cromossomo 

 

Foram utilizadas listas de vetores para representar os cromossomos dos indivíduos do AG 

implementado. Conforme visto na Seção 2.2.2, uma solução do PALAS é uma partição de um 

conjunto de n localidades em k subconjuntos disjuntos. Assim, cada vetor da lista que compõe o 

cromossomo conterá as localidades que formam determinado anel da solução por ele representada. 

A Figura 5-1 exemplifica uma solução S do problema para um conjunto de cinco localidades 

distribuídas em dois anéis locais. Um deles com as localidades 1, 2 e 3; e o outro com 4 e 5. A 

parte (A) da figura indica como ficaria a configuração dessa rede. A parte (B) representa o 

agrupamento entre as localidades. E (C) ilustra o cromossomo com dois vetores, um para cada 
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anel local. Nota-se, assim, que o anel federal não precisa ser representado por um vetor, uma vez 

que não existem localidades a ele atribuídas. 

 

 

 
Figura 5-1: (A) Configuração de uma solução, (B) Agrupamento das localidades e (C) Cromossomo. 

Fonte: (GIRÃO, 2008) 

 

5.1.2. População inicial 

 

A população inicial do AG proposto é produzida através das heurísticas construtivas 

Random Edge-Based e Random Cut-Based desenvolvidas por Bastos (BASTOS, 2005), sendo 

cada uma responsável pela geração de metade dos indivíduos. Essas duas heurísticas são extensões 

das heurísticas construtivas Edge-Based e Cut-Based introduzidas por outros autores 

(GOLDSCHMIDT, LAUGIER, OLINICK, 2001). 

Inicialmente, tanto a Edge-Based quanto a Cut-Based, atribuem cada um dos n nós a um 

anel diferente construindo, dessa forma, uma solução com n anéis. Daqui em diante, referir-nos-

emos a essa solução inicial por solução trivial. Nota-se, assim, que ela só será inviável caso a 

demanda no anel federal seja maior do que B; portanto, se o problema for viável todos os anéis da 

solução trivial também o serão. Em seguida, a cada iteração, dois anéis distintos são unidos, caso o 

anel resultante dessa união seja viável, isto é, desde que atenda às restrições impostas ao 

problema. A cada iteração da fase construtiva, a escolha do próximo elemento, que compõe a 

solução, é determinado por alguma função gulosa. No caso da Edge-Based, as arestas são 
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colocadas em ordem crescente de suas demandas, e a escolha dos anéis para a união é feita 

tomando-se a aresta de maior peso que ainda não foi selecionada. Para a Cut-Based a escolha dos 

anéis é realizada tomando-se o tráfego máximo entre dois anéis quaisquer. 

Para a criação da população inicial foram escolhidas as versões das heurísticas Edge-Based 

e Cut-Based implementadas por Bastos (BASTOS, 2005), em vez das originais desenvolvidas em 

Goldschmidt, Laugier e Olinick (GOLDSCHMIDT, LAUGIER, OLINICK, 2001), pois em suas 

versões originais as heurísticas produzem sempre a mesma solução. As novas implementações 

incluem aleatoriedade em alguns passos para aumentar a diversificação, tornando os 

procedimentos mais adequados à fase de construção da população inicial do AG. Na heurística 

Random Edge-Based, o componente probabilístico foi adicionado no momento da escolha da 

aresta. Assim, quanto maior o seu peso, maior será a chance de ser escolhida. O pseudocódigo da 

heurística Random Edge-Based é apresentado abaixo no Algoritmo 3. 

 

Algoritmo 3: Heurística Random Edge-Based 

1:  procedimento RandomEdgeBased 

2:  Iniciar(); 

3:  S  ←   construirSolucaoTrivial(); 

4:  LRC  ←  � ��, �� ∈ � |� < �} ; 

5: ordenar(LRC); 

6: enquanto LRC ≠ 0 faça: 

7:   (u,v)  ←   retirarAresta (LRC); 

8:   se anel(u) U anel(v) for viável então 

9:    unirAneis(anel(u), anel(v)); 

10:   fim se; 

11:  fim enquanto 

12:  retornar (S); 

13:  fim RandomEdgeBased 

 

Na Random Cut-Based o fator aleatório é inserido no momento da seleção do tráfego. 

Assim, quanto maior o tráfego entre os anéis, maiores as chances de serem escolhidos. O 

pseudocódigo desse procedimento é descrito no Algoritmo 4. 
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Algoritmo 4: Heurística Random Cut-Based 

1:  procedimento RandomCutBased 

2:  Iniciar(); 

3:  S  ←   construirSolucaoTrivial(); 

4: enquanto for possível reunir anéis faça: 

5:   LRC  ← � ��, 
� ∈ ��������� | � < 
}; 

6:  ordenar(LRC); 

7:   enquanto LRC ≠ 0 faça: 

8:   ( i , j )  ← retirarAresta(LRC);  

9:   se i   j for viável então 

9:     unirAneis( i, j ); 

10:    fim se; 

11:   fim enquanto 

12: fim enquanto 

12:  retornar (S); 

13:  fim RandomCutBased 

 

5.1.3. Função de aptidão 

 

Uma solução do PALAS é viável se todos os anéis locais e o anel federal forem viáveis, 

isto é, se a demanda total de cada anel for menor ou igual a B. Uma boa função de aptidão precisa 

diferenciar soluções viáveis de soluções inviáveis, pois podemos ter uma solução viável com o 

mesmo número de anéis de uma solução inviável. Como uma solução viável é sempre melhor que 

uma solução inviável, acrescentou-se um fator de penalidade nas soluções inviáveis, tal fator é a 

demanda do anel federal. Desta forma, seja S uma solução qualquer para o PALAS a função de 

aptidão é dada por: 

 
!��� =  " # $ %���                                    �& � �'( ��á�&*  

# $ %��� +  ,&-.!���     �& � �'( �/��á�&* 0 
 
 

(5-1) 

 

Na fórmula 5-1, K(s) representa uma função que retorna o número de anéis locais de uma 

solução S, DemAF(S) uma função que retorna a demanda no anel federal de uma solução S e B é a 

capacidade máxima de cada anel, inclusive a do anel federal. 
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5.1.4. Reprodução 

 

Aplicou-se um tipo de crossover denominado Bin packing crossover ou BPX 

(FALKNAUER, 1998), exemplificado na Figura 5-2. 

Sejam duas soluções Pai1 e Pai2, escolhidas através do método da roleta, um anel local de 

Pai1 é aleatoriamente selecionado e inserido em Pai2. Um componente probabilístico foi 

acrescentado à etapa de seleção do anel de Pai1. Quanto mais localidades atribuídas um anel local 

tiver, maiores serão suas chances de ser selecionado. Uma vez que todos os anéis locais são 

viáveis (característica das heurísticas Random Edge-based e Random Cut-based), é razoável supor 

que anéis locais com muitas localidades são bons anéis para compor uma nova solução. Depois 

que o anel é inserido em Pai2, as localidades repetidas são excluídas. Isso promove o aparecimento 

de localidades “perdidas”, que ficam isoladas em um anel. Em seguida, foi realizada uma busca 

local na tentativa de melhorar a solução gerada, realocando tais localidades para outros anéis, caso 

esses não sejam inviabilizados. 

 

 
Figura 5-2: Passo a passo do Crossover BPX sobre uma solução do PALAS 

Fonte: (GIRÃO, 2008). 

 

A mutação utilizada se baseia na inserção de novas soluções na população. Entretanto, 

essas novas soluções são geradas através da heurística construtiva Random Edge-Based. A cada 

iteração, uma porcentagem n das piores soluções da população são removidas, e assim são 

inseridas novas soluções na população. 
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5.1.5. Implementação do AG aplicado ao PALAS 

 

O Algoritmo 5 abaixo, descreve o pseudocódigo do Algoritmo Genético aplico ao PALAS. 

 

Algoritmo 5: Algoritmo Genético Aplicado ao PALAS 

1:  procedimento GeneticoPALAS 

2:  pop_atual ← gerar_população_inicial(); 

3:  avaliar_população(pop_atual); 

4: enquanto (condições de parada não satisfeitas) faça: 

5:   nova_pop  ← Ø; 

6:  elitismo(pop_atual, nova_pop); 

7:   enquanto (nova pop não estiver completa) faça: 

8:   s1 , s2  ← selecionar_pais(pop atual);  

9:   s1´ , s2´ ← crossover(s1 , s2); 

10:    nova_pop ← nova_pop U { s1´ } U { s2´ }; 

11:   fim enquanto 

12  mutação(nova_pop); 

13  avaliar_população(nova_pop); 

14  pop_atual ← nova_pop; 

15: fim enquanto 

16:  retornar pop_atual.melhor; 

17:  fim GeneticoPALAS 

 

 

Para facilitar a compreensão, a Figura 5-3 ilustra o fluxograma que descreve o AG 

aplicado ao PALAS, assim como está descrito no algoritmo acima. 



Figura 5-3: Fluxograma do algoritmo genético aplicado ao PALAS.
Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009).

 

5.2.  ALGORITMO MEMÉTICO A

 

Nos Algoritmos Meméticos, todas as etapas dos Algoritmos Genéticos, como os 

operadores de seleção, cruzamento e

de algoritmos ocorre pela inclusão de uma etapa de otimização dos indivíduos conseguida pelas 

adições de operadores de busca local independentes, que particularizam o aprendizado para os 

indivíduos da população. 

A função principal da busca local nos AMs é explorar a vizinhança das soluções obtidas 

por um algoritmo genético e caminhar em busca do ótimo local (para cada solução) antes de 

retornar para o algoritmo genético e continuar o processo. 

diretamente associado à escolha adequada das vizinhanças de busca, à eficiência das técnicas de 

busca associadas e às soluções iniciais.

Um conceito importante para o entendimento das vizinhanças empregadas é o conce

solução viável e inviável nas soluções do PALAS, pois uma característica da população gerada 

 

 
Fluxograma do algoritmo genético aplicado ao PALAS. 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009). 
 

ALGORITMO MEMÉTICO APLICADO AO PALAS 

Nos Algoritmos Meméticos, todas as etapas dos Algoritmos Genéticos, como os 

operadores de seleção, cruzamento e mutação, estão presentes. A distinção entre essas duas classes 

de algoritmos ocorre pela inclusão de uma etapa de otimização dos indivíduos conseguida pelas 

adições de operadores de busca local independentes, que particularizam o aprendizado para os 

A função principal da busca local nos AMs é explorar a vizinhança das soluções obtidas 

por um algoritmo genético e caminhar em busca do ótimo local (para cada solução) antes de 

retornar para o algoritmo genético e continuar o processo. Com isso, o sucesso da busca local está 

diretamente associado à escolha adequada das vizinhanças de busca, à eficiência das técnicas de 

busca associadas e às soluções iniciais. 

Um conceito importante para o entendimento das vizinhanças empregadas é o conce

solução viável e inviável nas soluções do PALAS, pois uma característica da população gerada 
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Nos Algoritmos Meméticos, todas as etapas dos Algoritmos Genéticos, como os 

mutação, estão presentes. A distinção entre essas duas classes 

de algoritmos ocorre pela inclusão de uma etapa de otimização dos indivíduos conseguida pelas 

adições de operadores de busca local independentes, que particularizam o aprendizado para os 

A função principal da busca local nos AMs é explorar a vizinhança das soluções obtidas 

por um algoritmo genético e caminhar em busca do ótimo local (para cada solução) antes de 

sucesso da busca local está 

diretamente associado à escolha adequada das vizinhanças de busca, à eficiência das técnicas de 

Um conceito importante para o entendimento das vizinhanças empregadas é o conceito de 

solução viável e inviável nas soluções do PALAS, pois uma característica da população gerada 
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pelas heurísticas construtivas desenvolvidas por Goldschmidt, Laugier e Olinick 

(GOLDSCHMIDT, LAUGIER, OLINICK, 2001) é que elas produzem uma população com dois 

tipos de soluções: viáveis (em que todos os anéis são viáveis, inclusive o anel federal) e inviáveis 

(com todos os anéis locais viáveis e apenas o anel federal inviável).  

No trabalho foram testadas quatro vizinhanças, presentes em Bastos (BASTOS, 2005), que 

são a N1, N2, N3 e N4.  Através dos resultados experimentais, percebeu-se que as vizinhanças N1 e 

N3 foram as que apresentaram melhores resultados quando aplicadas nos algoritmos propostos 

para a resolução do PALAS. Com isso, são as duas vizinhanças que estão sendo aplicadas na 

resolução do PALAS. A partir de agora, a vizinhança N1 será chamada de NA, e a vizinhança N3 de 

NB. 

 

5.2.1. Vizinhança NA 

 

A vizinhança de busca NA procura um vértice u pertencente a um anel r e tenta realocá-lo 

para outro anel t, de modo que a demanda no anel federal seja reduzida sem que nenhum anel 

local seja inviabilizado. Em outras palavras, sejam r e t dois anéis da solução S, uma localidade u 

∈ r é movida para o anel t, caso a demanda total do anel, já levando em conta a inserção da nova 

localidade, isto é, a demTtU�u} continue menor ou igual a B e a demanda do Anel Federal seja 

reduzida. A complexidade computacional desse procedimento é O(n  x k2), onde n é o número de 

localidades e k é o número de anéis. A Figura 5-4 ilustra o movimento associado à vizinhança NA. 

 

 

 
 

Figura 5-4: Ilustração do movimento de vizinhança NA 

Fonte: (GIRÃO, 2008). 



73 
 

 

5.2.2. Vizinhança NB 

 

A vizinhança NB foi introduzida em Bastos, Ochi e Macambira (BASTOS, OCHI, 

MACAMBIRA, 2005b) e tem como objetivo esvaziar um anel, o de menor demanda total em S, 

no caso. O procedimento tenta redistribuir as localidades presentes nesse anel, digamos r, entre os 

demais. Essa vizinhança é importante, pois muitas das soluções geradas na população inicial 

apresentam um ou mais anéis com pouco tráfego que podem ser esvaziados sem inviabilizar 

outros anéis. A vizinhança NB procura o anel t mais promissor a receber um vértice u ∈ r de modo 

que t continue viável. O procedimento é repetido até que o anel r seja esvaziado ou até que 

nenhuma retirada de vértices de r seja possível. Esse procedimento tende a reduzir o tráfego no 

anel federal e mantém viáveis os anéis locais. Observa-se que o procedimento de busca associado 

à NB não inviabiliza soluções viáveis. No entanto, não há garantia que o anel de menor demanda 

poderá ser esvaziado através da busca local associada à NB (Figura 5-5).   

 

 
Figura 5-5: Ilustração do movimento de vizinhança NB. 

Fonte: (GIRÃO, 2008) 

 

5.2.3. Aplicação da Busca Local 

 

No AM proposto neste trabalho, a busca local, utilizando NA e NB, são aplicadas após os 

procedimentos de reprodução (elitismo, crossover e mutação). Será selecionada uma porcentagem 

“x” dos melhores indivíduos da população (elitismo), para que a busca local seja aplicada. Esse 

percentual, chamado a partir de agora de taxa de elitismo e denotado por α, é obtido de uma 

maneira pseudo-reativa. Primeiramente, o AM começa com α1 = 30% de α, e executa a busca 

local, usando esse parâmetro durante um número fixo de iterações, depois o AM utiliza α2 = 40% 
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de α, com o mesmo número de iterações fixado anteriormente. Após isso, é analisado qual dos 

percentuais α ={α1, α2} encontrou o melhor resultado e então no restante das iterações o AM 

passa a utilizar essa taxa de  elitismo (elitismo reativo) que obteve os melhores resultados.  

 

5.2.4. Implementação do AM aplicado ao PALAS 

 

O Algoritmo 6 abaixo descreve o pseudocódigo do Algoritmo Memético aplicado ao 

PALAS. 

 

Algoritmo 6: Algoritmo Memético Aplicado ao PALAS 

1:  procedimento MemeticoPALAS 

2:  pop_atual ← gerar_população_inicial(); 

3:  buscaLocal( elitismoReativo(pop_atual) ); // Busca Local usando NA e NB 

4:  avaliar_população(pop_atual); 

5: enquanto (condições de parada não satisfeitas) faça: 

6:   nova_pop  ← Ø; 

7:  elitismo(pop_atual, nova_pop); 

8:   enquanto (nova pop não estiver completa) faça: 

9:   s1 , s2  ← selecionar_pais(pop atual);  

10:   s1´ , s2´ ← crossover(s1 , s2); 

11:    nova_pop ← nova_pop U { s1´ } U { s2´ }; 

12:   fim enquanto 

13  mutação(nova_pop); 

13  buscaLocal( elitismoReativo(nova_pop) ); // Busca Local usando NA e NB 

14  avaliar_população(nova_pop); 

15  pop_atual ← nova_pop; 

16: fim enquanto 

17:  retornar pop_atual.melhor; 

18:  fim MemeticoPALAS 

 

Para facilitar a compreensão do algoritmo acima, a Figura 5-6 ilustra um fluxograma que 

descreve o Algoritmo Memético aplicado ao PALAS. 

 



Figura 5-6: Fluxograma do Algoritmo M
Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: Fluxograma do Algoritmo Memético aplicado ao PALAS 

Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009). 
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5.3.  ALGORITMO MEMÉTICO COM CONSTRUÇÃO DE VOCABULOS 

APLICADO AO PALAS 

 

A implementação da técnica Construção de Vocabulário proposta neste trabalho utiliza a 

noção de contração de vértices (no nosso caso, localidades) introduzida por Guedes (GUEDES, 

ALOISE, 2006), na qual o autor faz uso da ideia proposta por Glover (GLOVER, 1963) de que, a 

partir de um padrão identificado em diversas soluções, é possível chegar a combinações mais 

complexas e úteis. O mecanismo de combinação dependerá de um conjunto de soluções para a 

construção dos vocábulos. Esses são trechos tidos como interessantes nas melhores soluções, os 

quais, depois de identificados, serão posteriormente condensados. A partir desses novos nós, um 

grafo auxiliar é criado para ser utilizado em algum momento do processo de resolução do 

problema. Abaixo está a descrição do mecanismo proposto: 

As x melhores soluções são separadas para formar uma população elite. Esse valor 

x é especificado, utilizando a mesma ideia presente no AM, que é a da taxa de elitismo CV 

pseudorreativa; 

• Sobre essa população elite, executa-se um procedimento de identificação das localidades 

que aparecem juntas (no mesmo anel) nas x soluções-elite; 

• Os grupos de localidades identificados são condensados. Cada grupo tem suas localidades 

unidas em um único nó. Esses nós contraídos são chamados de vocábulos; 

• Uma população auxiliar é então formada, em que um nó pode representar um vocábulo 

(conjunto de clientes) ou uma localidade; 

• A população auxiliar é inserida na população atual; 

• Executa-se a busca local nas soluções da população atual; 

• O processo de condensação das localidades é desfeito, e a população é atualizada. 

A ideia implícita nesse procedimento baseia-se na hipótese de que uma variável com um 

determinado valor em várias soluções de boa qualidade tende a possuir esse mesmo valor em uma 

solução ótima. Por essa razão, identificam-se arestas que estejam presentes em diversas soluções 

de alta qualidade, e se faz com que elas apareçam nas próximas soluções. A Figura 5-7 traz uma 

ilustração do processo de identificação e condensação das localidades num conjunto de soluções-

elite para a formação de uma população auxiliar composta de soluções com vocábulos. 

O procedimento de busca local com aplicação das vizinhanças NA e NB sobre as soluções 

que contém os vocábulos são exemplificados na Figura 5-8. Nesse procedimento, a busca local é 

aplicada sobre os vocábulos, ao invés de um movimento na vizinhança ser baseado em localidades 

se baseia nos vocábulos. 



Figura 5

 

                            Vizinhança N

Figura 5-8

 

5.3.1. Implementação do AM + CV aplicado ao PALAS

 

Assim como descrito na seção anterior, a implementação do AM+CV contém a fase da 

construção da população auxiliar e, logo após, se aplica a busca local sobre essa nova população 

com os vértices contraídos. O Algoritmo 7 traz o procedimento da fase de busca

de vocabulário e o Algoritmo 8 traz o Algoritmo Memético hibridizado com a Construção de 

Vocabulário aplico ao PALAS. 

 

 
 

5-7: Identificação e formação dos Vocábulos 
Fonte: (GIRÃO, 2008) 

Vizinhança NA      Vizinhança N

 
8: Vizinhanças sobre soluções com vocábulos 

Fonte: (GIRÃO, 2008) 

AM + CV aplicado ao PALAS 

Assim como descrito na seção anterior, a implementação do AM+CV contém a fase da 

construção da população auxiliar e, logo após, se aplica a busca local sobre essa nova população 

com os vértices contraídos. O Algoritmo 7 traz o procedimento da fase de busca

de vocabulário e o Algoritmo 8 traz o Algoritmo Memético hibridizado com a Construção de 
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Vizinhança NB 

 

Assim como descrito na seção anterior, a implementação do AM+CV contém a fase da 

construção da população auxiliar e, logo após, se aplica a busca local sobre essa nova população 

com os vértices contraídos. O Algoritmo 7 traz o procedimento da fase de busca com construção 

de vocabulário e o Algoritmo 8 traz o Algoritmo Memético hibridizado com a Construção de 
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Algoritmo 7: Fase da Construção de Vocabulário 

1:  procedimento buscaLocalCV 

2:   pop_elite ← elitismoReativo(pop_atual); 

3:   pop_aux ← contração_vertices(pop_elite); //criação dos vocábulos 

4:   buscaLocal(pop_aux); // Busca Local usando NA e NB   com vocábulos 

5:  pop_aux ← descontração_vertices(pop_aux); //desfazer dos vocábulos 

6:  buscaLocal(pop_aux); // Busca Local usando NA e NB  sem vocábulos 

7:  pop_atual ← (pop_atual – pop_elite) U pop_aux; 

8:  fim buscaLocalCV 

 

 

Algoritmo 8: Algoritmo Memético com Construção de Vocabulário Aplicado ao PALAS 

1:  procedimento MemeticoContruçãoVocabulárioPALAS 

2:  pop_atual ← gerar_população_inicial(); 

3:  buscaLocalCV(pop_atual); //BL usando NA e NB   com vocábulos  

4:  avaliar_população(pop_atual); 

5: enquanto (condições de parada não satisfeitas) faça: 

6:   nova_pop  ← Ø; 

7:  elitismo(pop_atual, nova_pop); 

8:   enquanto (nova pop não estiver completa) faça: 

9:   s1 , s2  ← selecionar_pais(pop atual);  

10:   s1´ , s2´ ← crossover(s1 , s2); 

11:    nova_pop ← nova_pop U { s1´ } U { s2´ }; 

12:   fim enquanto 

13  mutação(nova_pop); 

14  buscaLocalCV( nova pop ); BL usando NA e NB   com vocábulos 

15  avaliar_população(nova_pop); 

16  pop_atual ← nova_pop; 

17: fim enquanto 

18:  retornar pop_atual.melhor; 

19:  fim MemeticoContruçãoVocabulárioPALAS 

 

Para facilitar a compreensão dos algoritmos acima, a Figura 5-9 ilustra um fluxograma que 

descreve o Algoritmo Memético aplicado ao PALAS. 



Figura 5-9: Fluxograma do algoritmo Memético com Construção de V
Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (

  

 

 
: Fluxograma do algoritmo Memético com Construção de Vocabulário aplicado ao PALAS.

Fonte: Dados da pesquisa obtidos pelo autor (2009). 

79 
 

ocabulário aplicado ao PALAS. 



80 
 

 
 

5.4.  ALGORITMO MEMÉTICO PARALELO COM CONSTRUÇÃO DE 

VOCABULOS APLICADO AO PALAS 

 

Nesta seção, serão descritos detalhes da versão proposta do Algoritmo Memético Paralelo 

com Construção de Vocabulário para a resolução do PALAS. Na Seção 5.4.1, serão detalhados os 

conceitos de paralelização utilizados no desenvolvimento do Algoritmo Paralelo. Logo após, na 

Seção 5.4.2, serão descritas as tecnologias que foram utilizadas para a implementação do 

Algoritmo. Finalmente, na Seção 5.4.3, está disposta como foi feita a paralelização, com a 

descrição de quais aspectos foram paralelizados. 

 

5.4.1. Conceitos de paralelização utilizados 

 

Para o desenvolvimento do trabalho, foi seguido o modelo MIMD (Multiple Instruction, 

Multiple Data), presente na Taxonomia de Flynn, em que múltiplos processadores trabalham 

juntos, utilizando alguma forma de intercomunicação. Mais especificamente foi utilizada uma 

arquitetura de multiprocessors, que é uma arquitetura na qual um computador possui vários 

processadores e todos eles partilham o acesso à memória física do computador. Nesse caso, os 

processadores executam de forma independente, mas o espaço de endereçamento global é 

partilhado. Com isso, qualquer alteração sobre uma posição de memória realizada por um 

determinado processador é igualmente visível por todos os processadores restantes. 

O modelo de programação paralela utilizado foi o de programação em memória partilhada, 

que é a programação focada no uso de processos ou threads. Nesse caso, procuramos utilizar a 

decomposição do domínio com granularidade grossa. A programação utiliza a paralelização 

explícita, utilizando-se da biblioteca OpenMP (Open Multi-Processing). Maiores detalhes sobre o 

OpenMP serão vistos na próxima seção. 

Com relação ao modelo de paralelismo aplicado aos algoritmos evolutivos, foi seguido o 

modelo de paralelismo global, utilizando a ideia de mestre-escravo, em que o algoritmo paralelo 

possuirá um processador principal (mestre), que terá a função de gerenciar a população global, e 

que frações dessa população serão enviadas aos processadores secundários (escravos), que, por 

sua vez, executarão parte das operações pertinentes ao algoritmo paralelo. 
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5.4.2. Tecnologias utilizadas 

 

A linguagem de programação utilizada para o desenvolvimento do trabalho é o C++, em 

conjunto com a biblioteca STL e o compilador g++. Para realizar a paralelização, empregamos a 

biblioteca OpenMP (Open Multi-Processing), que é uma biblioteca para programação paralela 

com memória compartilhada. 

O OpenMP é uma interface de programação (API), portável, baseada no modelo de 

programação paralela de memória compartilhada para arquiteturas de múltiplos processadores. É 

composto por três componentes básicos: 

• Diretivas de compilação; 

• Biblioteca de execução; 

• Variáveis de ambiente. 

O OpenMP foi especificado por um grupo dos grandes fabricantes de hardware/software 

visando algo que seja portável e escalável, com uma interface de utilização bem simples e que 

pudesse ser utilizado tanto para aplicações de grande porte, quanto para aplicações simples de 

desktop. Ele foi desenvolvido inicialmente para Fortran em 1997. No ano seguinte, foi lançada a 

primeira versão para C/C++. Em 2000, foi lançada a versão 2.0 para Fortran e, em 2002, aparece a 

versão para C/C++. A versão atual é a 3.0, surgida em 2008. 

O OpenMP usa um modelo fork/join (funcionando como um mestre/escravo). Há um fluxo 

de execução principal (a master thread), e, quando necessário, por exemplo, em uma seção 

paralela, novas threads são criadas para dividir o trabalho. Ao fim de uma seção paralela, é feito 

um join. 

Um recurso interessante do OpenMP é que a sincronização entre os threads quase sempre 

ocorre de maneira implícita e automática. Isso faz com que sua utilização seja algo muito simples. 

Além disso, é possível fazer com que os programas compilem com ou sem OpenMP. Caso a 

biblioteca seja utilizada, eles serão paralelos; em caso contrário, seriais. 

É importante citar algumas características que diferenciam o OpenMP de outras 

alternativas. Nessa biblioteca, não é possível ver como cada thread é criada e inicializada. 

Também não é visível uma função separada contendo o código que cada thread executa. A divisão 

de trabalho realizado sobre um arranjo também não é visível explicitamente. Ou seja, quase tudo 

acontece de maneira transparente ao programador, de modo que a utilização seja o mais simples 

possível. 
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O modelo OpenMP é fortemente baseado em memória compartilhada, mas existem 

implementações para outras arquiteturas (tipo message-passing). Essas implementações não 

costumam ser tão eficientes quanto à implementação tradicional. 

Os dois principais conceitos chaves do OpenMP são o “omp parallel” e o “omp sections”. 

O primeiro declara uma seção paralela, que, ao serem encontrados threads, são disparadas 

conforme necessário, e todas elas começam a executar o código dentro daquela seção paralela. O 

Algoritmo 9 mostra o exemplo de utilização do “omp parallel”, e a Figura 5-10 ilustra o seu 

funcionamento.  

O “omp sections” define blocos independentes, que podem ser distribuídos entre as 

threads. Cada section vai ser executada apenas por uma thread. Trata-se de uma forma simples de 

paralelizar tarefas distintas que não tem (ou tem pouca) dependência de dados entre si. Um 

exemplo simples de uso seria a inicialização de dois arranjos com conteúdos distintos, que podem 

ser inicializado de maneira independente um do outro. O Algoritmo 10 descreve um exemplo de 

utilização do “omp sections”, e a Figura 5-11 esclarece sobre o seu funcionamento. 

 

 

Algoritmo 9: Algoritmo utilizando “omp parallel”   

1:  procedimento OpenMP_1 

2:  #include <omp.h> 

3 main()  

4: { 

5:  int var1, var2, var3; 

6:  parte_sequencial_1(); 

7:  #pragma omp parallel { 

8:   printf("Hello World!");  

9:  }  

10:  parte_sequencial_2(); 

11: } 

 



 

Figura 5-10: Ilustração do funcionamento do algoritmo 9 (“
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa (2009).

 

 

 

Algoritmo 10: Algoritmo utilizando “

1:  procedimento OpenMP

2:  #include <omp.h> 

3 main()  

4: { 

5:    #pragma omp parallel sections { 

6:       #pragma omp section

7:        #pragma omp section

8:        #pragma omp section

9:     }  

10:   d(); 

11: } 

 

 

 

 

 

 

 

: Ilustração do funcionamento do algoritmo 9 (“omp parallel”) 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa (2009). 

Algoritmo utilizando “omp sections”   

OpenMP_2 

#pragma omp parallel sections {  

#pragma omp section { a(); }  

#pragma omp section { b(); }  

#pragma omp section { c(); }  
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Figura 5-11: Ilustração do funcionamento do algoritmo 10 (“omp sections
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa (2009).

 

 

5.4.3. Implementação do AM + CV paralelo aplicado ao PALAS

 

Através da análise do algorit

consumia a maioria dos recursos computacionais era a busca local utilizando a vizinhança N

vista disso, a implementação do algoritmo evolutivo paralelo focou na paralelização da busca local 

com vizinhança NA. Essa paralelização seguiu o modelo mestre

dividir a população em subpopulações, e cada processador irá executar a busca local N

uma das subpopulações. 

A Figura 5-12 demonstra como funciona o procedimento paralelo presente no algoritmo. A 

População é dividida em n subpopulações, onde 

Depois de dividir a população, a busca local, usando a vizinhança N

subpopulação, sendo cada uma em um processador diferente, executando assim de forma paralela.

  

 

 

Ilustração do funcionamento do algoritmo 10 (“omp sections”) 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa (2009). 

do AM + CV paralelo aplicado ao PALAS 

Através da análise do algoritmo AM+CV sequencial, constatou-se que o procedimento que 

consumia a maioria dos recursos computacionais era a busca local utilizando a vizinhança N

vista disso, a implementação do algoritmo evolutivo paralelo focou na paralelização da busca local 

. Essa paralelização seguiu o modelo mestre-escravo, em que o mestre irá 

dividir a população em subpopulações, e cada processador irá executar a busca local N

12 demonstra como funciona o procedimento paralelo presente no algoritmo. A 

subpopulações, onde n é igual ao número de processadores disponíveis. 

Depois de dividir a população, a busca local, usando a vizinhança NA, é aplicada sobre cada 

subpopulação, sendo cada uma em um processador diferente, executando assim de forma paralela.
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se que o procedimento que 

consumia a maioria dos recursos computacionais era a busca local utilizando a vizinhança NA. Em 

vista disso, a implementação do algoritmo evolutivo paralelo focou na paralelização da busca local 

escravo, em que o mestre irá 

dividir a população em subpopulações, e cada processador irá executar a busca local NA em cada 

12 demonstra como funciona o procedimento paralelo presente no algoritmo. A 

é igual ao número de processadores disponíveis. 

plicada sobre cada 

subpopulação, sendo cada uma em um processador diferente, executando assim de forma paralela. 



Figura 5-12: Procedimento de Divisão da População em 
Fonte: Dados obtidos 

 

Todos os procedimentos presentes no Algoritmo Memético com Construção de 

Vocabulário sequencial foram preservados em sua versão Paralela, a única parte paralela se 

encontra na divisão da população para então execução

em diferentes processadores como exposta na Figura 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento de Divisão da População em n sub-população 
Fonte: Dados obtidos pelo autor durante a pesquisa (2009). 

 

Todos os procedimentos presentes no Algoritmo Memético com Construção de 

Vocabulário sequencial foram preservados em sua versão Paralela, a única parte paralela se 

encontra na divisão da população para então execução da busca local, utilizando a vizinhança N

em diferentes processadores como exposta na Figura 5-12. 
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Todos os procedimentos presentes no Algoritmo Memético com Construção de 

Vocabulário sequencial foram preservados em sua versão Paralela, a única parte paralela se 

da busca local, utilizando a vizinhança NA, 
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6. RESULTADOS COMPUTACIONAIS 

 

Este capítulo é dedicado aos resultados computacionais obtidos na realização da pesquisa. 

 

6.1. INSTÂNCIAS DO PROBLEMA 

 

Os algoritmos, tanto sequencial quanto paralelo, foram executados em três classes de 

instâncias. As duas primeiras definidas originalmente em dois trabalhos (GOLDSCHMIDT, 

LAUGIER, OLINICK, 2001, ARINGHIERI, DELL’AMICO, 2001). A terceira classe de 

instâncias foi definida por Bastos (BASTOS, 2005). A partir desse ponto, chamaremos as 

instâncias produzidas pelos primeiros autores (GOLDSCHMIDT, LAUGIER, OLINICK, 2001) de 

classe C1, as produzidas por Aringhieri e Dell’Amico (ARINGHIERI, DELL’AMICO, 2001) de 

classe C2 e as produzidas pelo último (BASTOS, 2005) de classe C3. 

 

6.1.1. Classes C1 e C2 

 

A classe C1, proposta em Goldschmidt, Laugier e Olinick (GOLDSCHMIDT, LAUGIER, 

OLINICK, 2001), é composta de 118 instâncias viáveis, e a classe C2, apresentada por Aringhieri 

e Dell’Amico (ARINGHIERI, DELL’AMICO, 2001), possui 230 instâncias viáveis. As classes 

C1 e C2 são constituídas por dois grupos de instâncias: geométricas e aleatórias. As geométricas 

apresentam agrupamentos naturais, isto é, localidades mais próximas se comunicam com mais 

frequência do que localidades mais distantes. Já as instâncias aleatórias foram geradas a partir de 

grafos completos com retiradas aleatórias de arestas de acordo com a probabilidade p ∈�0, 1�. 

Cada grupo é composto por instâncias de capacidades diferentes para os anéis: B = 155MB/s e B = 

622MB/s. A nomenclatura dessas instâncias está relacionada à classe e à capacidade dos anéis. A 

Tabela 6-1 descreve essa nomenclatura. As instâncias podem assumir os seguintes valores para 

número de vértices: 15, 25, 30 ou 50.   

Macambira (MACAMBIRA, 2003) provou a otimalidade e forneceu os valores das 

soluções ótimas dessas instâncias. 
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Tabela 6-1: Nomenclatura e Capacidade das instâncias das classes C1 e C2 

Classse Grupo Capacidade 

(B) 

Nome Nº 

instâncias 

 

 

C1 

 

Geométricas 155 MB/s GS (Geometric Short) 23 

Geométricas 622 MB/s GL (Geometric Large)  27 

Aleatórias 155 MB/s RS (Random Short)  31 

Aleatórias 622 MB/s RL (Random Large)  37 

Total:  118 

 

 

C2 

Geométricas 155 MB/s new.GL (Geometric Low) 70  

Geométricas 622 MB/s new.GH (Geometric High) 70  

Aleatórias 155 MB/s new.RL (Random Low) 70  

Aleatórias 622 MB/s new.RH (Random High) 20  

Total:  230 

 

 

6.1.2. Classe C3 

 

A classe C3 foi proposta por (BASTOS, 2005), em que se utilizaram dois algoritmos para 

gerar as instâncias, sendo eles: o algoritmo RTD (Random by Traffic Density), que consiste em 

gerar um grafo aleatório dado um percentual de densidade de tráfego Dt desejado e o algoritmo 

RWNR (Random with Target Number of Rings), cujo propósito é gerar instâncias viáveis e, além 

disso, fornecer uma solução viável para cada instância gerada. Através do algoritmo RWNR foram 

geradas 99 instâncias viáveis com soluções conhecidas. A nomenclatura dessas instâncias não está 

relacionada com a capacidade dos anéis dada por B, mas pelo número de localidades da instância. 

Dessa forma, existem na classe C3 soluções nomeadas pelos prefixos RWNR_100, RWNR_150, 

RWNR_200, RWNR_250 e RWNR_300 seguidos pelo número da instância, por exemplo a 

instância RWNR_300_06, tem 300 vértices e é a sexta instância desse grupo. Os valores de B 
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utilizados na geração dessas instâncias variaram entre 51,84 MB/s (STS- 1) e 39813,12 MB/s 

(STS-768), veja a tabela 6-2 abaixo. 

 

Tabela 6-2: Nomenclatura e Capacidade das instâncias da classes C3 

Grupo Número da 

instância  

Capacidade (B) Nº 

instâncias 

 

 

 

RWNR_100 

[01 ... 10] 2488 MB/s  

 

 

46 

[12 ... 16] 9953,28 MB/s 

[11 e 17 ... 26] 51,84 MB/s 

[27 ... 31] 155,52 MB/s 

[32 ... 36] 622,08 MB/s 

[37 ... 41] 2488,32 MB/s 

[42 ... 46] 39813,32 MB/s 

RWNR_150 [01 ... 10] 2488 MB/s 10 

 

 

RWNR_200 

[01 ... 10] 9953 MB/s  

 

31 

[11 ... 15] 51,84 MB/s 

[16 ... 21] 155,52 MB/s 

[22 ... 26] 2488,32 MB/s 

[27 ... 31] 39813,32 MB/s 

 

RWNR_250 

[01 e 02] 622 MB/s  

06 [03, 05 e 06] 2488 MB/s 

04 9953,28 MB/s 

RWNR_300 [01 ... 06] 622,08 MB/s 06 

Total:   99 

 

Por serem maiores e mais densas do que aquelas das classes C1 e C2, as instâncias da 

classe C3 são também mais difíceis. Para essas instâncias, os valores das soluções ótimas ainda 

não são conhecidos. 
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6.2. RESULTADOS DA ABORDAGEM SEQUENCIAL 

 

 

Nesta seção, apresentamos os resultados dos algoritmos sequenciais propostos no trabalho. 

Inicialmente, será descrito o ambiente de desenvolvimento (Seção 6.2.1), no qual os algoritmos 

foram desenvolvidos. Logo após (Seção 6.2.2), serão apresentados os resultados para as classes 

C1 e C2 e, por fim, os resultados para a classe C3 (Seção 6.2.3). 

 

6.2.1. Ambiente de desenvolvimento 

 

Os algoritmos sequenciais foram implementados na linguagem C++, utilizando o 

compilador g++ e a IDE Eclipse com o CDT (C / C + + Development Tools), que é um projeto que 

fornece um ambiente plenamente funcional para desenvolvimento C/C++ na plataforma Eclipse. 

Os testes foram executados sobre as três classes de instâncias C1, C2 e C3, em computador do tipo 

PC com processador Quad Core de 2,3 GHz, com 2MB de cache e 2GB de memória RAM no 

Sistema Operacional Linux Ubuntu 9.05. 

 

6.2.2. Resultados das Classes C1 e C2 

 

Vários testes foram desenvolvidos para investigar o desempenho dos algoritmos propostos 

sobre as instâncias das classes C1 e C2. Cada algoritmo foi executado dez vezes sobre cada 

instância do problema, e os parâmetros utilizados foram os mesmos para os três algoritmos: o 

Algoritmo Genético (AG), Algoritmo Memético (AM) e o Algoritmo Memético com Construção 

de Vocabulário (AM+CV). A população foi de 50 indivíduos, a taxa de mutação foi de 4% e o 

critério de parada aplicado foi encontrar uma solução viável com o número de anéis igual ao da 

solução ótima de cada instância. Caso não fosse encontrado, o algoritmo era parado após 150 

iterações.  

A Tabela 6-3 contém os resultados para classe C1, e a Tabela 6-4 para a classe C2. Cada 

tabela lista os grupos de instâncias (tipo e número de instâncias viáveis), o percentual de instâncias 

em que a solução ótima foi encontrada pelo menos uma vez *(%), a convergência percentual 

média C(%) e o tempo computacional médio (em minutos:segundos:milissegundos) para encontrar 

uma solução correspondente ao alvo (solução ótima) ou até completar um máximo de 150 

iterações. 
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Tabela 6-3: Quadro geral dos resultados da classe C1 (abordagem seqüencial) 

Instância AG AM AM+CV 

Tipo #IV *(%) C(%) T. Médio *(%) C(%) T. Médio *(%) C(%) T. Médio 

GS 23 100 84,3 00:04:961 100 100 00:01:285 100 100 00:01:540 

GL 27 100 91,9 00:03:369 100 97,8 00:02:141 100 100 00:02:227 

RS 31 100 94,5 00:04:617 100 97,4 00:01:716 100 98,7 00:01:185 

RL 37 94,6 86,2 00:05:879 94,6 92,7 00:04:144 100 98,7 00:03:853 

Total 118 98,3 89,3 0:04:794 98,3 96,5 00:02:491 100 99,2 00:02:492 

 

 

Tabela 6-4: Quadro geral dos resultados da classe C2 (abordagem seqüencial) 

Instância AG AM AM+CV 

Tipo #IV *(%) C(%) T. Médio *(%) C(%) T. Médio *(%) C(%) T. Médio 

GL 70 87,1 75,6 0:08:653 92,9 91,9 00:12:846 100 99,4 00:09:561 

GH 70 78,6 59,0 0:18:013 90,0 88,7 00:16:182 100 97,6 00:11:875 

RL 70 95,7 72,3 0:10:032 97,1 82,3 00:15:832 100 93,0 00:07:402 

RH 20 100 75,5 0:06:333 95,0 88,0 00:02:404 100 92,0 00:01:501 

Total 230 88,3 72,6 0:11:720 93,5 87,3 00:17:289 100 96,3 00:8:888 

 

 

Verificamos, na Tabela 6-3, que o AM+CV chegou à solução ótima de todas as 118 

instâncias da classe C1. O AG obteve as soluções ótimas de 116 das 118 (98,3%) e o AM 

encontrou a mesma quantidade de soluções ótimas, 116 das 118 (98,3%). Tanto no AG quanto no 

AM, as instâncias RL_25_5 e RL_50_3 não foram resolvidas. Entretanto, para a instância 

RL_25_5, nenhuma solução viável foi encontrada em ambos os algoritmos. 

Analisando a Tabela 6-4, constatamos que o AM+CV chegou à solução ótima de todas as 

230 instâncias da classe C2. O AG obteve as soluções ótimas de 203 das 230 (88,3%) instâncias 

dessa classe. Observamos também que, das 27 instâncias não resolvidas, em 10 o AG não 

encontrou nenhuma solução viável e, em 17, achou uma solução viável, mas não encontrou 

nenhuma vez a solução ótima. O AM obteve as soluções ótimas de 215 das 230 (93,5%), sendo 

dessas 15 instâncias o AM não encontrou nenhuma solução viável para apenas 1 (uma) instância, 

nas outras 14 ele encontrou uma solução viável, mas não encontrou nenhuma vez a solução ótima. 
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A Tabela 6-5 e a 6-6 listam as instâncias das classes C1 e C2 para as quais o AG e o AM, 

respectivamente, não encontraram a solução ótima ou não encontram nenhuma solução viável. 

Além do nome da instância e do valor da solução ótima (zexato), a tabela mostra os resultados 

encontrados (zalg), ou um traço (“-”) para as instâncias em que o algoritmo não encontrou 

nenhuma solução viável, bem como o gap de otimalidade, que, nesse caso, é calculado para as 

instâncias para as quais o algoritmo encontrou solução viável, fazendo a diferença entre o número 

de anéis locais encontrados pelo valor ótimo. O gap e dado pela seguinte formula: 

 

 

:; = � <�=> −  <@A��B ) (6-1) 

 

 

É perceptível que os gaps encontrados, tanto para o AG, quanto para o AM, são em quase 

sua totalidade iguais a 1 (um), isto é, os resultados encontrados estão a apenas um anel de 

diferença da solução ótima. As únicas exceções são as instâncias na quais os algoritmos não 

encontram solução viável e a instância new.GH_50_10.7, para que o AG encontrou uma solução 

que está a 2 (dois) anéis da solução ótima.  

Analisando todos os resultados, observamos que o AM+CV encontrou os melhores 

resultados dentre os algoritmos sequenciais para as classes C1 e C2, tanto com relação ao número 

de soluções ótimas encontradas como em relação à convergência, que foi de 99,2% para a classe 

C1, e 96,3% para classe C2. Com relação ao tempo, tanto na classe C1, como na classe C2, o 

AM+CV teve a menor média de tempo computacional entre os algoritmos propostos. 

Para ver os resultados de cada instância, tanto da classe C1 quanto da classe C2, para todos 

os algoritmos (AG, AM e AM+CV), é preciso consultar o apêndice A deste trabalho. 
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Tabela 6-5: Instâncias que o AG não encontrou ótimo Tabela 6-6: Instâncias que o AM não encontrou ótimo 

 

Instância 

 

zexato 

AG 

zalg gap 

RL_25_5 4 - - 

RL_50_3 4 5 1 

new.GL_50_6.1 6 - - 

new.GL_50_6.5 6 7 1 

new.GL_50_6.7 6 - - 

new.GL_50_10.1 5 6 1 

new.GL_50_10.2 5 6 1 

new.GL_50_10.4 5 6 1 

new.GL_50_10.5 5 6 1 

new.GL_50_10.6 5 - - 

new.GL_50_10.8 5 6 1 

new.GH_30_8.3 4 - - 

new.GH_50_3.1 5 6 1 

new.GH_50_3.4 5 6 1 

new.GH_50_3.5 5 6 1 

new.GH_50_8.7 6 - - 

new.GH_50_9.3 5 6 1 

new.GH_50_9.4 5 - - 

new.GH_50_9.6 5 6 1 

new.GH_50_9.7 5 - - 

new.GH_50_10.2 5 6 1 

new.GH_50_10.3 5 6 1 

new.GH_50_10.5 5 6 1 

new.GH_50_10.6 5 - - 

new.GH_50_10.7 5 7 2 

new.GH_50_10.9 5 6 1 

new.RL_50_2.3 5 6 1 

new.RL_50_8.7 5 - - 

new.RL_50_8.9 5 - - 
 

 

Instância 

 

zexato 

AM 

zalg gap 

RL_25_5 4 - - 

RL_50_3 4 5 1 

new.GL_50_6.1 6 7 1 

new.GL_50_6.5 6 7 1 

new.GL_50_6.7 6 7 1 

new.GL_50_10.2 5 6 1 

new.GL_50_10.8 5 6 1 

new.GH_30_8.3 4 5 1 

new.GH_50_3.4 5 6 1 

new.GH_50_3.5 5 6 1 

new.GH_50_9.4 5 6 1 

new.GH_50_9.6 5 6 1 

new.GH_50_9.7 5 6 1 

new.GH_50_10.7 5 6 1 

new.RL_50_2.3 5 6 1 

new.RL_50_8.2 5 6 1 

new.RH_30_5.5 4 - - 
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6.2.3. Resultados da Classe C3 

 

Foram realizados os mesmos experimentos descritos na seção anterior sobre as instâncias 

da classe C3. As únicas diferenças estão no número máximo de iterações, que foi de 150 iterações 

para as instâncias das classes C1 e C2, e, para as instâncias da classe C3, foi fixado o número 

máximo de 50 iterações, devido ao tempo computacional bem mais elevado dessas instâncias. 

Outra diferença está no critério de parada. Como o ótimo para as instâncias da classe C3 não é 

conhecido, o algoritmo era parado após o número de máximo de iterações, ou se o algoritmo 

encontrasse um resultado igual ao limite inferior (klb) diminuído de 1 (um). O cálculo do klb é da 

seguinte maneira (GOLDSCHMIDT, LAUGIER, OLINICK, 2001): 

 

 

 
(6-2) 

 

 

A quantidade 1 (um) é subtraída do klb, pois, pela fórmula acima, vemos que o tráfego total 

entre as localidades (u,v) é somado e então dividido pela capacidade B da rede. Porém essa 

fórmula não leva em consideração que parte do tráfego está passando pelo anel federal e, com 

isso, não conta como anel local. O número de anéis locais é o que é analisado em termos de 

resultado pelos algoritmos. Então, pode ser que a fórmula encontre um valor x, mas o verdadeiro 

limitante inferior deve ser x - 1, pois parte do tráfego está no anel federal, e, por isso, não se criou 

um anel local. Por exemplo, se existe um tráfego total entre as localidades igual a 1000 e uma 

capacidade B igual a 100, tem-se um klb igual a 10. Entretanto, imagine-se que o tráfego no anel 

federal seja de 100. Dessa maneira, um dos anéis é o anel federal, que não contém localidades, e o 

limitante inferior correto seriam 9 anéis locais e o anel federal. 

Os resultados encontrados são apresentados na Tabela 6-7. As primeiras duas colunas 

trazem informações sobre a instância do problema que são os números de nós da instancias (100, 

150, 200, 250 ou 300) e o número total de instâncias com esse número de nós. As três colunas 

seguintes trazem o percentual médio de soluções viáveis encontradas SV(%), a convergência 

percentual média C(%) e o tempo computacional médio em (minutos:segundos:milissegundos) 

obtidos pelo AG. As três próximas colunas trazem essas mesmas informações para o AM, e as 

últimas três, as mesmas informações para o AM+CV. A última linha da tabela traz o somatório de 

instâncias e a média dos resultados para o SV(%), C(%) e o tempo médio. 
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 Tabela 6-7: Quadro geral, dos resultados da classe C3 (abordagem sequencial) 

Classe 

C3 

 AG AM AM+CV 

Nós Qt SV(%) C(%) T. Méd SV(%) C(%) T. Med SV(%) C(%) T. Méd 

100 46 63,0 43,7 00:41:409 95,7 87,0 04:08:115 100 96,7 03:31:535 

150 10 30,0 5,0 01:33:379 100 85,0 14:43:756 100 98,0 14:06:551 

200 31 38,7 33,9 11:40:432 96,8 85,8 68:34:129 100 100 56:43:154 

250 6 33,3 18,3 08:18:972 100 83,3 112:58:047 100 100 128:12:921 

300 6 0,0 0,0 08:43:182 83,3 65,0 161:14:038 100 81,7 210:11:054 

T/M 99 46,5 32,5 05:09:949 96,0 84,8 41:29:933 100 97,2 41:20:006 

 

Observando os dados descritos na tabela acima, percebemos que, para a classe C3, o 

AM+VB foi o único que encontrou solução viável para as 99 (100,0%) instâncias da classe e 

também foi o que teve a melhor convergência média (97,2%). O segundo melhor algoritmo foi o 

AM, que encontrou a solução viável para 95 (96,0%) instâncias da classe C3 e teve uma 

convergência de 84,8%. O AG foi o que encontrou os piores resultados com 46,5% de soluções 

viáveis, isto é, encontrou solução viável para 46 das 99 instâncias da classe C3 e teve uma 

convergência de 32,5%. Com relação ao tempo médio encontrado, o AG encontrou o menor 

tempo, seguido pelo AM+CV. O AM teve a maior média de tempo.  

Os resultados detalhados para cada uma das instâncias da classe C3 se encontram no 

Apêndice A deste trabalho. 
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6.3. RESULTADOS DA ABORDAGEM PARALELA 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados da versão paralela do Algoritmo Memético 

com Construção de Vocabulário para a resolução do PALAS. Inicialmente, será descrito o 

ambiente de desenvolvimento (Seção 6.3.1), em que o algoritmo foi desenvolvido. Logo após, 

(Seção 6.3.2), são apresentados os resultados das classes C1 e C2, e, por fim, os resultados da 

classe C3.  

 

6.3.1. Ambiente de desenvolvimento 

 

O algoritmo paralelo foi implementado em C++, utilizando o compilador g++ e a IDE 

Eclipse com o CDT (C / C + + Development Tools), assim como na versão sequencial. Como 

explicado na Seção 5.4.2, foi empregada a biblioteca OpenMP para a paralelização, utilizando o 

modelo de programação paralela com memória compartilhada.  

O algoritmo paralelo foi executado em um computador do tipo PC com processador Quad 

Core de 2,3 GHz, com 2MB de cache e 2GB de memória RAM, no Sistema Operacional Linux 

Ubuntu 9.05. 

 

6.3.2. Resultados das Classes C1 e C2 

 

Assim como na versão sequencial, o algoritmo Memético com Construção de Vocabulário 

Paralelo (AM+CV+Par) foi executado dez vezes sobre cada instância do problema. A população 

foi de 50 indivíduos, a taxa de mutação foi de 4% e o critério de parada aplicado foi encontrar uma 

solução viável com o número de anéis igual ao da solução ótima de cada instância. Caso não fosse 

encontrada, o algoritmo era parado após 150 iterações.  

A Tabela 6-8 contém os resultados para classe C1, e a Tabela 6-9, para a classe C2. Cada 

tabela lista os grupos de instâncias (tipo e número de instâncias viáveis), o percentual de instâncias 

em que a solução ótima foi encontrado pelo menos uma vez *(%), a convergência percentual 

média C(%) ao alvo por execução e o tempo computacional médio (em 

minutos:segundos:milissegundos) para encontrar uma solução correspondente ao alvo (solução 

ótima) ou até completar um máximo de 150 iterações. 
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Tabela 6-8: Quadro geral dos resultados da classe C1 
(abordagem paralela) 

Instância AM+CV+Par 

Tipo #IV *(%) C(%) T. Médio 

GS 23 100 100 0:01:164 

GL 27 100 100 0:02:245 

RS 31 100 99,0 0:01:490 

RL 37 100 99,2 0:02:721 

Total 118 100 99,5 0:02:492 

 

 

Tabela 6-9: Quadro geral dos resultados da classe C2 
(abordagem paralela) 

Instância AM+CV+Par 

Tipo #IV *(%) C(%) T. Médio 

GL 70 100 99,6 0:09:365 

GH 70 100 98,1 0:11:964 

RL 70 100 93,9 0:05:999 

RH 20 100 92,5 0:01:872 

Total 230 100 96,8 0:08:464 

 

 

Observa-se que, tanto para a classe C1, como para a classe C2, o AM+VB+Par encontrou 

100% das soluções ótimas e teve uma alta convergência, tanto para a classe C1, com 99,5%, como 

para a classe C2, com 96,8%. Com relação ao tempo médio encontrado, o Algoritmo teve uma 

média de tempo inferior a 3 segundos para a classe C1 e inferior a 9 segundos para a classe C2. 

 

6.3.3. Resultados da Classe C3 

 

Foram realizados os mesmos experimentos,descritos na seção anterior sobre as instâncias 

da classe C3. As únicas diferenças estão no número máximo de iterações, que foi de 150 iterações 

para as instâncias das classes C1 e C2. Já para as instâncias da classe C3, fixou-se o número 

máximo de 50 iterações, devido ao tempo computacional bem mais elevado dessas instâncias. A 

outra diferença está no critério de parada, como o ótimo para as instâncias da classe C3 não é 

conhecido, o algoritmo era parado após o número de máximo de iterações, ou se encontrasse o 

limitante inferior (klb) subtraído de uma unidade, assim como na versão sequencial. 

Os resultados encontrados estão dispostos na Tabela 6-10. As primeiras duas colunas 

trazem informações sobre a instância do problema que são número de nós da instâncias e o 

número total de instâncias com esse número de nós. As três colunas seguintes trazem o percentual 

de soluções viáveis encontrados SV(%), a convergência percentual média C(%) e o tempo 

computacional médio em (minutos:segundos:milissegundos) obtidos pelo Algoritmo Memético 

com Construção de Vocabulário Paralelo (AM+CV+Par). A última linha da tabela traz a soma 

total do número de instâncias e a média dos resultados para o SV(%) e o C(%) e tempo médio. 
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Tabela 6-10: Quadro geral, dos resultados da classe C3 (abordagem paralela) 

Classe 

C3 

 AM+CV+Par 

Nós Qt SV(%) C(%) T. Méd 

100 46 100 97,0 02:13:741 

150 10 100 99,0 11:11:854 

200 31 100 100 43:38:119 

250 6 100 100 81:39:460 

300 6 100 88,3 67:00:353 

T/M 99 100 97,8 24:50:439 

 

O AM+CV+Par encontrou para todas as instâncias pelo menos uma solução viável e teve 

também uma alta convergência, com média de 97,8%. O tempo computacional médio foi bem 

mais alto que o das classes C1 e C2, em virtude da dificuldade maior de resolução das instâncias 

dessa classe. Os resultados detalhados para cada uma das instâncias da classe C3 encontram-se no 

Apêndice A deste trabalho. 

 

6.4. ANALISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção, será feita uma análise mais profunda dos resultados computacionais descritos 

nas seções anteriores, para cada uma das classes C1, C2 e C3, em cada um dos algoritmos 

propostos, fazendo um comparativo dos resultados encontrados. Na seção 6.4.1, serão avaliados os 

algoritmos quanto à qualidade média dos resultados, tanto com relação ao ótimo encontrado, 

quanto à convergência. Na Seção 6.4.2, será avaliado o desempenho dos algoritmos propostos, em 

relação a tempo de execução, speedup e eficiência (versão paralela). E, por último, na Seção 6.4.3, 

serão comparados os resultados obtidos para as instâncias C1, C2 e C3 com aqueles encontrados 

na literatura. 

 

6.4.1. Avaliação dos Resultados Quanto à Qualidade Média das Soluções  

 

Para melhor avaliar o desempenho de cada algoritmo em relação à qualidade média das 

soluções, analisaremos as médias dos algoritmos por cada classe de instâncias. As Figuras 6-1 e 6-



2 ilustram gráficos comparativos do percentual de instâncias em que a 

encontrada pelo menos uma vez *(%) e a convergência média C(%), para cada um dos algoritmos 

- Algoritmo Genético (AG), Algoritmo Memético (AM), Algoritmo Memético com Construção de 

Vocabulário (AM+CV) e sua versão paralela (AM+CV+Par) 

respectivamente.  

 

Figura 6-1: Gráfico com os resultados da Classe C1 para todos os algoritmos propostos

 

Figura 6-2: Gráfico com os res

Observando os dados dos gráficos acima, percebemos que, para as classes C1 e C2, o 

AM+CV e o AM+CV+Par encontraram 100,0% das soluções ótimas para as 118 instâncias da 

classe C1 e 230 da classe C2. O AM+CV+Par teve o melhor percentual de soluções ótimos 
 

2 ilustram gráficos comparativos do percentual de instâncias em que a solução ótima foi 

encontrada pelo menos uma vez *(%) e a convergência média C(%), para cada um dos algoritmos 

Algoritmo Genético (AG), Algoritmo Memético (AM), Algoritmo Memético com Construção de 

Vocabulário (AM+CV) e sua versão paralela (AM+CV+Par) - nas classes C1 e C2, 

: Gráfico com os resultados da Classe C1 para todos os algoritmos propostos

: Gráfico com os resultados da Classe C2 para todos os algoritmos propostos.

 

Observando os dados dos gráficos acima, percebemos que, para as classes C1 e C2, o 

AM+CV e o AM+CV+Par encontraram 100,0% das soluções ótimas para as 118 instâncias da 

classe C1 e 230 da classe C2. O AM+CV+Par teve o melhor percentual de soluções ótimos 
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ultados da Classe C2 para todos os algoritmos propostos. 

Observando os dados dos gráficos acima, percebemos que, para as classes C1 e C2, o 

AM+CV e o AM+CV+Par encontraram 100,0% das soluções ótimas para as 118 instâncias da 

classe C1 e 230 da classe C2. O AM+CV+Par teve o melhor percentual de soluções ótimos 



encontradas nas dez execuções, que foi de 99,5% para a classe C1 e 96,8% para a classe C3. 

Constatamos que a versão sequencial encontrou valores bem próximos, que foi 99,2% para a 

classe C1 e de 96,3% para a classe C2.

Na avaliação dos resultados encontrados

que o ótimo das instâncias dessa classe não é conhecido. Por essa razão, o que será analisado é se 

o algoritmo foi capaz de encontrar uma solução viável para a instância.

A Figura 6-3 ilustra o gráfico compar

viável foi encontrada pelo menos uma vez SV(%) e convergência C(%), para cada um dos 

algoritmos - Algoritmo Genético (AG), Algoritmo Memético (AM), Algoritmo Memético com 

Construção de Vocabulário (AM+CV

 

Figura 6-3: Gráfico com os resultados da Classe C3 para todos os algoritmos propostos.

 

Observando os dados dos gráficos acima, verificamos que, para a 

AM+CV+Par encontraram 100,0% de soluções viáveis para as 99 instâncias dessa classe. O 

AM+CV+Par teve o melhor percentual de convergência para uma solução viável encontradas nas 

dez execuções, que foi de 97,8%, mas notamos que o AM+C

que foi de 97,2%. 

 

 

 

 

contradas nas dez execuções, que foi de 99,5% para a classe C1 e 96,8% para a classe C3. 

Constatamos que a versão sequencial encontrou valores bem próximos, que foi 99,2% para a 

classe C1 e de 96,3% para a classe C2. 

Na avaliação dos resultados encontrados pelos algoritmos na classe C3, deve

que o ótimo das instâncias dessa classe não é conhecido. Por essa razão, o que será analisado é se 

o algoritmo foi capaz de encontrar uma solução viável para a instância. 

3 ilustra o gráfico comparativo do percentual de instâncias em que uma solução 

viável foi encontrada pelo menos uma vez SV(%) e convergência C(%), para cada um dos 

Algoritmo Genético (AG), Algoritmo Memético (AM), Algoritmo Memético com 

Construção de Vocabulário (AM+CV) e sua versão paralela (AM+CV+Par) na classe C3. 

: Gráfico com os resultados da Classe C3 para todos os algoritmos propostos.

Observando os dados dos gráficos acima, verificamos que, para a classe C3, o AM+CV e o 

AM+CV+Par encontraram 100,0% de soluções viáveis para as 99 instâncias dessa classe. O 

AM+CV+Par teve o melhor percentual de convergência para uma solução viável encontradas nas 

dez execuções, que foi de 97,8%, mas notamos que o AM+CV encontrou uma valor bem próximo, 
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classe C3, o AM+CV e o 

AM+CV+Par encontraram 100,0% de soluções viáveis para as 99 instâncias dessa classe. O 

AM+CV+Par teve o melhor percentual de convergência para uma solução viável encontradas nas 
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6.4.2. Avaliação de Desempenho

 

A avaliação de desempenho realizada nesta seção diz respeito tão

processamento e tempo, não levando em conta a qualidade dos resultados, visto que essa an

foi feita na seção anterior. Na comparação dos resultados, incluem

tempos de execução dos experimentos seriais (utilizando apenas um processador) e paralelo 

(utilizando quatro processadores). 

As Figuras 6-4 e 6-5 ilustra

algoritmos (AG, AM, AM+CV e AM+CV+Par) nas classes C1 e C2, respectivamente. Nestes 

gráficos o tempo médio está expresso em segundos, proporcionado assim uma melhor comparação 

dos dados. 

Figura 6-4: Gráfico comparativo dos tempos medidos encontrados na classe C1

Figura 6-5: Gráfico comparativo dos tempos medidos encontrados

 

Avaliação de Desempenho 

A avaliação de desempenho realizada nesta seção diz respeito tão-somente aos dados de 

processamento e tempo, não levando em conta a qualidade dos resultados, visto que essa an

foi feita na seção anterior. Na comparação dos resultados, incluem-se os dados referentes aos 

tempos de execução dos experimentos seriais (utilizando apenas um processador) e paralelo 

 

5 ilustram gráficos comparativos do tempo médio para cada um dos 

algoritmos (AG, AM, AM+CV e AM+CV+Par) nas classes C1 e C2, respectivamente. Nestes 

gráficos o tempo médio está expresso em segundos, proporcionado assim uma melhor comparação 

: Gráfico comparativo dos tempos medidos encontrados na classe C1
 para os algoritmos propostos 

 

: Gráfico comparativo dos tempos medidos encontrados na classe C2
 para os algoritmos propostos 
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Analisando Gráfico 6-4, percebemos que, para a classe C1, o AG foi o que obteve a maior 

média de tempo seguido pelo AM+CV e AM, que tem praticamente o mesmo tempo médio, e o 

AM+CV+Par foi o que obteve o menor te

Gráfico 6-5, que o AM obteve o maior tempo médio, seguido pelo AG, e logo depois pelo 

AM+CV e então pelo AM+CV+Par, que novamente teve a menor média de tempo.

A Figura 6-6 ilustra o gráfico comparativo do temp

(AG, AM, AM+CV e AM+CV+Par) na classe C3. Neste gráfico, o tempo médio está expresso em 

segundos, para proporcionar uma melhor comparação dos dados.

 

Figura 6-6: Gráfico comparativo dos tempos medidos encontrados na classe C3

 

Analisando o Gráfico 6-6, vemos que o menor tempo médio foi do AG. Isso se deve à 

complexidade das instâncias dessa classe e da não presença de busca local no AG, 

dos outros algoritmos que possuem a fase de busca local. Dentre os algoritmos que possuem busca 

local, o AM+CV+Par foi o que obteve a menor média de tempo computacional, seguido pelo 

AM+CV, e logo após pelo AM. 

Observa-se que, em todas as cl

menores médias de tempos computacionais. O que está coerente, visto que é o algoritmo paralelo, 

e a paralelização está presente na divisão da população em subpopulações menores, para então 

aplicação da busca local com a vizinhança N

computacional. 

As medidas de avaliação de desempenho comumente utilizadas em 

o speedup e a eficiência (FOSTER, 1995). O 

 

4, percebemos que, para a classe C1, o AG foi o que obteve a maior 

média de tempo seguido pelo AM+CV e AM, que tem praticamente o mesmo tempo médio, e o 

AM+CV+Par foi o que obteve o menor tempo médio. Com relação à classe C2, vemos pelo 

5, que o AM obteve o maior tempo médio, seguido pelo AG, e logo depois pelo 

AM+CV e então pelo AM+CV+Par, que novamente teve a menor média de tempo.

6 ilustra o gráfico comparativo do tempo médio para cada um dos algoritmos 

(AG, AM, AM+CV e AM+CV+Par) na classe C3. Neste gráfico, o tempo médio está expresso em 

segundos, para proporcionar uma melhor comparação dos dados. 

comparativo dos tempos medidos encontrados na classe C3
 para os algoritmos propostos 

6, vemos que o menor tempo médio foi do AG. Isso se deve à 

complexidade das instâncias dessa classe e da não presença de busca local no AG, 

dos outros algoritmos que possuem a fase de busca local. Dentre os algoritmos que possuem busca 

local, o AM+CV+Par foi o que obteve a menor média de tempo computacional, seguido pelo 

se que, em todas as classes, C1, C2 e C3, o AM+CV+Par foi o que obteve as 

menores médias de tempos computacionais. O que está coerente, visto que é o algoritmo paralelo, 

e a paralelização está presente na divisão da população em subpopulações menores, para então 

sca local com a vizinhança NA, que é o procedimento que requer o maior esforço 

As medidas de avaliação de desempenho comumente utilizadas em softwares

e a eficiência (FOSTER, 1995). O speedup é obtido pela expressão: 
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comparativo dos tempos medidos encontrados na classe C3 

6, vemos que o menor tempo médio foi do AG. Isso se deve à 

complexidade das instâncias dessa classe e da não presença de busca local no AG, diferentemente 

dos outros algoritmos que possuem a fase de busca local. Dentre os algoritmos que possuem busca 

local, o AM+CV+Par foi o que obteve a menor média de tempo computacional, seguido pelo 

asses, C1, C2 e C3, o AM+CV+Par foi o que obteve as 

menores médias de tempos computacionais. O que está coerente, visto que é o algoritmo paralelo, 

e a paralelização está presente na divisão da população em subpopulações menores, para então 

, que é o procedimento que requer o maior esforço 

softwares paralelos são 



 

 

Speedup = Ts / Tp  

 

Onde: Ts refere-se ao melhor tempo de execução serial do algoritmo, e T

execução paralela. Neste trabalho, utilizamos, com tempo de execução paralelo e sequencial,

tempo médio obtido nas 10 execuções realizadas em todas as instâncias de cada classe (C1, C2 e 

C3). A eficiência pode ser calculada como mostra a expressão abaixo:

 

       Eficiência = ( Ts / p

 

Em que, novamente, Ts é o tempo serial, T

processadores utilizados no experimento. Sendo assim, o valor de 

experimento paralelo. 

Analisaremos o speedup 

Vocabulário Paralelo (AM+CV+Par) em relação a sua versão serial (AM+CV). As Figuras 6

6-8 ilustram os gráficos de dispersão do 

instâncias da classe C1. Cada instância está representada por um marcador, referente ao seu grupo, 

GS, GL, RS e RL. 

 

Figura 

 

 

se ao melhor tempo de execução serial do algoritmo, e T

execução paralela. Neste trabalho, utilizamos, com tempo de execução paralelo e sequencial,

tempo médio obtido nas 10 execuções realizadas em todas as instâncias de cada classe (C1, C2 e 

C3). A eficiência pode ser calculada como mostra a expressão abaixo: 

pTp ) x 100  

é o tempo serial, Tp o tempo paralelo e p é o numero de nós 

processadores utilizados no experimento. Sendo assim, o valor de p é igual a quatro no 

 e a eficiência do Algoritmo Memético com Construção de 

Vocabulário Paralelo (AM+CV+Par) em relação a sua versão serial (AM+CV). As Figuras 6

8 ilustram os gráficos de dispersão do speedup e eficiência, respectivamente, de cada uma das 

classe C1. Cada instância está representada por um marcador, referente ao seu grupo, 

Figura 6-7: Speedup das instancias da Classe C1. 
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(6-3) 

 

se ao melhor tempo de execução serial do algoritmo, e Tp ao tempo de 

execução paralela. Neste trabalho, utilizamos, com tempo de execução paralelo e sequencial, o 

tempo médio obtido nas 10 execuções realizadas em todas as instâncias de cada classe (C1, C2 e 

 
(6-4) 

é o numero de nós 

é igual a quatro no 

e a eficiência do Algoritmo Memético com Construção de 

Vocabulário Paralelo (AM+CV+Par) em relação a sua versão serial (AM+CV). As Figuras 6-7 e 

e eficiência, respectivamente, de cada uma das 

classe C1. Cada instância está representada por um marcador, referente ao seu grupo, 

 



Figura 

Analisando os gráficos referentes à classe C1, notamos que o 

AM+CV+Par, em comparação com sua versão sequencial, está variando mais comumente entre 

0,5 e 1,5, e a eficiência está mais concentrada entre os valores de 20 a 40%.

As Figuras 6-9 e 6-10 ilustram os gráficos de dispersão do 

respectivamente, de cada uma das instâncias da classe C2, assim como foi feito com a classe C1.

Figura 

 

Figura 6-8: Eficiência das instancias da Classe C1. 

 

Analisando os gráficos referentes à classe C1, notamos que o speedup 

AM+CV+Par, em comparação com sua versão sequencial, está variando mais comumente entre 

concentrada entre os valores de 20 a 40%. 

10 ilustram os gráficos de dispersão do speedup 

respectivamente, de cada uma das instâncias da classe C2, assim como foi feito com a classe C1.

 

Figura 6-9: Speedup das instancias da Classe C2. 
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Figura 6

 

Os gráficos referentes a classe C2

entre 0,5 e 1,5, assim como ocorreu com a classe C1

valores entre 20,0 e 40,0%, igualmente como ocorreu com a classe C1. 

Com relação à classe C3

referentes ao speedup e a eficiência, respectivamente, a cada uma das instâncias da classe C3, 

sendo cada instância representada por um marcador de acordo

Figura 

 

 

6-10: Eficiência das instancias da Classe C2. 

Os gráficos referentes a classe C2 mostram que o speedup está variando mais 

5, assim como ocorreu com a classe C1. A eficiência está mais concentrada entre os 

%, igualmente como ocorreu com a classe C1.  

Com relação à classe C3, as Figuras 6-11 e 6-12 ilustram os gráficos de dispers

e a eficiência, respectivamente, a cada uma das instâncias da classe C3, 

sendo cada instância representada por um marcador de acordo com o número de nós da instâ

 

Figura 6-11: Speedup das instancias da Classe C3 
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12 ilustram os gráficos de dispersão 

e a eficiência, respectivamente, a cada uma das instâncias da classe C3, 

com o número de nós da instância. 

 



 

Figura 6

 

Pela análise do speedup de cada uma das instancias da classe C3, notamos que está 

variando mais comumente entre 1,0 e 2,0. O aumento em relação às classes C1 e C2 se deve à 

dificuldade maior de resolução da classe C3, e com isso a versão paralela obteve um maior 

desempenho quando comparado com as classes C1 e C2, que são de resolução mais simples. O 

mesmo ocorreu com a eficiência, que, no caso da classe C3, está variando mais comumente entre 

os valores de 30,0 e 50,0%. 

 

6.4.3. Comparação com Outras Heurísticas da Literatura

 

Depois da análise dos algoritmos, tanto em relação à qualidade das soluções quanto em 

relação ao desempenho, fica evidenciada a superioridade do AM+CV+Par sobre os outros 

algoritmos propostos. Em vista disso, compararemos o AM+CV+Par a resultados existentes na 

literatura, cotejo que será feito em relação à qualidade média das soluções encontradas, pois, com 

relação ao desempenho, há questões que prejudicam a análise dos dados, como o equipamento 

computacional utilizado e a diferença de modelos computacionais utilizado

A Tabela 6-11 compara os resultados obtidos pelo AM+CV+Par para as classes C1 e C2 

com os resultados obtidos pelas heurísticas 

Goldschmidt, Laugier e Olinick (GOLDSCHMIDT

 

6-12: Eficiência das instancias da Classe C3. 

de cada uma das instancias da classe C3, notamos que está 

variando mais comumente entre 1,0 e 2,0. O aumento em relação às classes C1 e C2 se deve à 

dificuldade maior de resolução da classe C3, e com isso a versão paralela obteve um maior 

o comparado com as classes C1 e C2, que são de resolução mais simples. O 

mesmo ocorreu com a eficiência, que, no caso da classe C3, está variando mais comumente entre 

Comparação com Outras Heurísticas da Literatura 

nálise dos algoritmos, tanto em relação à qualidade das soluções quanto em 

relação ao desempenho, fica evidenciada a superioridade do AM+CV+Par sobre os outros 

algoritmos propostos. Em vista disso, compararemos o AM+CV+Par a resultados existentes na 

tura, cotejo que será feito em relação à qualidade média das soluções encontradas, pois, com 

relação ao desempenho, há questões que prejudicam a análise dos dados, como o equipamento 

computacional utilizado e a diferença de modelos computacionais utilizados. 

11 compara os resultados obtidos pelo AM+CV+Par para as classes C1 e C2 

com os resultados obtidos pelas heurísticas edge-based, cut-based e node-based

Goldschmidt, Laugier e Olinick (GOLDSCHMIDT, LAUGIER, OLINICK, 2001); com os
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procedimentos XTS e DMN, propostos por Aringhieri e Dell’Amico (ARINGHIERI, 

DELL’AMICO, 2005); com o procedimento busca tabu com Construção de Vocabulário 

(BT+CV), proposto por Soares (SOARES, 2008) e, por fim, com os resultados encontrados pelo 

GRASP+PR, proposto por Bastos (BASTOS, 2005). As primeiras duas colunas da tabela mostram 

a classe de instâncias e o número de instâncias viáveis, a coluna seguinte apresenta o número 

percentual de soluções ótimas encontradas pelo AM+CV+Par e as colunas seguintes exibem essas 

mesmas informações para as heurísticas edge-based, cut-based, node-based, XTS, BT+CV, DMN 

e GRASP+PR.  

 

 

Tabela 6-11: Comparação dos resultados obtidos pelo AM+CV+Par,  
com resultados presentes na literatura, classes C1 e C2. 

Instância AM+CV+Par EB, CB, NB XTS BT+CV DMN GRASP+PR 

Classe #SV *(%) *(%) *(%) (%) *(%) *(%) 

C1 118 100 91,5 89,8 90,7 100 100 

C2 230 100 - 98,7 94,8 98,7 99,6 

 

 

Analisando os dados da Tabela 6-11, em termos de qualidade, vemos que em relação à 

classe C1, o AM+CV+Par foi superior às heurísticas EB, CB, NB, XTS e BT+CV, ao encontrar 

100,0% de soluções ótimas. Com relação ao DMN e ao GRASP+PR, o AM+CV+Par obteve os 

mesmos resultados. Já em relação à classe C2, o AM+CV+Par foi o único que encontrou 100,0% 

das soluções ótimas das 230 instâncias dessa classe, tendo como resultado mais próximo os 

encontrados pelo GRASP+PR, que obteve o ótimo de 229 (99,6%) instâncias da classe C2. 

Relativamente à classe C3, só foi encontrado o trabalho de Bastos a utilizar tais instâncias 

(BASTOS, 2005), que, por sua vez, foi o trabalho que criou as instâncias dessa classe. A Tabela 6-

12 compara os resultados obtidos pelo AM+CV+Par para a classe C3 em comparação aos 

resultados obtidos por aquele autor (BASTOS, 2005). Como essa classe de soluções não possui 

ótimo conhecido de suas instâncias, será feito a comparação em termos da quantidade de soluções 

em que uma solução viável foi encontrada pelo menos uma vez SV(%) e com relação à 

convergência média das soluções C(%) das dez execuções, em que o objetivo foi encontrar uma 

solução viável. 
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Tabela 6-12: Comparação dos resultados obtidos pelo AM+CV+Par,  
com resultados presentes na literatura, classe C3 

Classe C3 AM+CV+Par GRASP+PR 

Grupo #IV SV(%) C(%) SV(%) C(%) 

100 46 100 97,0 100 93,6 

150 10 100 99,0 100 98,0 

200 31 100 100 100 100 

250 6 100 100 100 100 

300 6 100 88,3 100 73,3 

Resumo 99 100 97,8 100 95,2 

 

 

Analisando os dados da tabela 6-12, podemos verificar que ambos aos Algoritmos 

encontraram 100,0% de soluções viáveis para as 99 instâncias da classe C3. No que concerne à 

convergência, o AM+CV+Par obteve um melhor resultado, tendo encontrado, em 97,8% das 

execuções, soluções viáveis para as instâncias da classe C3, contra 95,2% do GRASP+PR. 

Não podemos comparar os dois algoritmos em relação ao ótimo, pois, como já 

mencionado, o ótimo não é conhecido para as instâncias dessa classe, mas podemos comparar os 

resultados, em termos do número de anéis locais, encontrados por ambos os algoritmos. Sendo 

assim, das 99 instâncias da classe C3, em 95 o AM+CV+Par encontrou os mesmos resultados que 

o GRASP+PR, e em quatro o AM+CV+Par encontrou melhores resultados que o GRASP+PR. A 

Tabela 6-13 ilustra as quatro instâncias com o número de anéis locais encontrados pelo 

AM+CV+Par e pelo GRASP+PR. 

 

Tabela 6-13: Instâncias da classe C3, na qual o AM+CV+Par obteve  
melhores resultados que os presentes na literatura. 

Instância Limite Inferior (klb) GRASP + PR AM+CV+Par 
RWNR_150_05.dat 5 7 6 
RWNR_300_05.dat 5 7 6 
RWNR_300_06.dat 5 7 6 
RWNR_200_12.dat 4 5 4 
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7. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 Neste trabalho, foram apresentados algoritmos evolutivos, que juntamente com a técnica 

Construção de Vocabulário e da programação paralela, foram aplicados na resolução do Problema 

de Atribuição de Localidades a Anéis em Redes SONET/SDH. Foram implementadas duas 

metaheuríticas puras: o Algoritmo Genético (AG) e Algoritmo Memético (AM), e uma híbrida, 

sendo esta implementada em uma versão sequencial, o Algoritmo Memético com Construção de 

Vocabulário (AM+CV), e uma versão paralela, o Algoritmo Memético Paralelo com Construção 

de Vocabulário (AM+CV+Par). O AG utilizou duas heurísticas gulosas randomizadas (Random 

Edge-based e Random Cut-based), para compor a população inicial; o Método da Roleta para 

fazer a seleção; elitismo, mutação (inserção de novas soluções na população) e BPX crossover 

para reprodução dos indivíduos. O AM consiste em todas as etapas do AG, tais como, os 

operadores de seleção, cruzamento e mutação, com a inclusão de uma etapa de otimização dos 

indivíduos da população, através da adição de operadores de busca local independentes, que 

particularizam o aprendizado para cada indivíduo. A busca local é aplicada sobre duas vizinhanças 

NA e NB. O AM+CV consiste na inserção da técnica Construção de Vocabulário no Algoritmo 

Memético. A Construção de Vocabulário utiliza um modelo de contração de vértices que 

identificava um padrão em várias soluções de boa qualidade e, a partir destes, formava os 

vocábulos. A população composta de soluções mistas, isto é, localidades e vocábulos, foi 

otimizada com as buscas locais através das vizinhanças NA e NB devidamente adaptadas a essas 

novas configurações. 

Com os algoritmos propostos, foram realizados extensivos experimentos computacionais 

sobre as instâncias disponíveis na literatura, as classes C1, C2 e C3. Os algoritmos foram 

executados 10 vezes sobre cada uma das 447 instâncias disponíveis, sendo 118 da classe C1, 230 

da classe C2 e 99 da classe C3. Os resultados computacionais foram coletados e avaliados sob o 

critério da qualidade média, desempenho e comparados com aqueles disponíveis na literatura.  

 Verificamos que o Algoritmo Memético hibridizado com a Construção de Vocabulário foi 

o que apresentou maior número de instâncias resolvidas de forma ótima para as três classes 

testadas, sendo que a versão paralela foi a que apresentou os melhores resultados, principalmente 

em termos de tempo computacional, pois, em relação à qualidade das soluções, a versão 

sequencial e paralela obtiveram resultados similares. 

Para as classes C1 e C2, o AM+CV e o AM+CV+Par encontraram 100,0% das soluções 

ótimas para as 118 instâncias da classe C1 e 230 da classe C2. O AM+CV+Par teve o melhor 

percentual de soluções ótimos encontradas nas dez execuções, que foi de 96,5% para a classe C1 e 
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96,8% para a classe C3, e a versão sequencial encontrou valores bem próximos à sua versão 

paralela, que foi 99,2% para a classe C1 e de 96,3% para a classe C2. Com relação à média de 

tempo computacional, na classe C1, o AG foi o que obteve a maior média de tempo seguido pelo 

AM+CV e AM, que tem praticamente o mesmo tempo médio. O AM+CV+Par foi o que obteve o 

menor tempo médio. Já na classe C2, o AM obteve o maior tempo médio, seguido pelo AG, e logo 

depois pelo AM+CV. Em último, aparece o AM+CV+Par, que novamente teve a menor média de 

tempo. 

Para a classe C3, foi analisada a capacidade do algoritmo de encontrar uma solução viável 

para a instância, visto que o ótimo das instâncias dessa classe não é conhecido. Nela o AM+CV e 

o AM+CV+Par encontraram 100,0% de soluções viáveis para as 99 instâncias dessa classe. O 

AM+CV+Par teve o melhor percentual de convergência para uma solução viável encontrada nas 

dez execuções, que foi de 97,8%, e o AM+CV encontrou um valor bem próximo, que foi de 

97,2%. Com relação ao tempo computacional, na classe C3, o menor tempo médio foi do AG. Isso 

se deveu à complexidade das instâncias dessa classe e da não-presença de busca local no AG, 

diferentemente dos outros algoritmos que possuem a fase de busca local. Dentre os algoritmos que 

possuem busca local, o AM+CV+Par foi o que obteve a menor média de tempo computacional, 

seguido pelo AM+CV, e logo após pelo AM.  

Para todas as classes, C1, C2 e C3, o AM+CV+Par foi o que obteve as menores médias de 

tempos computacionais e o melhor percentual de convergência. Com relação ao desempenho do 

AM+CV+Par, nas classes C1 e C2, o speedup da aplicação do AM+CV+Par, em comparação com 

sua versão sequencial, variou mais comumente entre 0,5 e 1,5, e a eficiência esteve mais 

concentrada entre os valores de 20,0 a 40,0%. Já para a classe C3, o speedup variou mais 

comumente entre 1,0 e 2,0. O aumento em relação às classes C1 e C2 se deveu à dificuldade maior 

de resolução da classe C3, e, por isso, a versão paralela obteve um melhor desempenho, quando 

comparado com as classes C1 e C2, que são de resolução mais simples. O mesmo ocorreu com a 

eficiência, que, no caso da classe C3, variou mais comumente entre os valores de 30,0 e 50,0%. 

Os resultados mostraram também que, frente aos algoritmos encontrados na literatura, o 

AM+CV+Par conseguiu resultados melhores em termos da qualidade das soluções obtidas. Para a 

classe C1, o AM+CV+Par foi superior às heurísticas EB, CB, NB, XTS e BT+CV, ao encontrar 

100,0% de soluções ótimas. Com relação ao DMN e ao GRASP+PR, o AM+CV+Par obteve os 

mesmos resultados. Já em relação à classe C2, o AM+CV+Par foi o único que encontrou 100,0% 

das soluções ótimas das 230 instâncias dessa classe, tendo como resultado mais próximo os 

encontrados pelo GRASP+PR, que encontrou o ótimo de 229 (99,6%) para as instâncias da classe 

C2. Com relação à classe C3, o AM+CV+Par teve seus resultados comparados ao GRASP+PR 
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proposto por Bastos (BASTOS, 2005), que, por sinal, é o único trabalho encontrado na literatura a 

utilizar as instâncias da classe C3. Ambos aos algoritmos encontraram 100,0% de soluções viáveis 

para as 99 instâncias da classe C3. Com relação à convergência, o AM+CV+Par obteve um 

melhor resultado, tendo encontrado, em 97,8% das execuções, soluções viáveis para as instâncias 

da classe C3, contra 95,2% do GRASP+PR. Não foi possível comparar os dois algoritmos em 

relação ao ótimo, pois como já mencionado, o ótimo não é conhecido para as instâncias dessa 

classe, mas foi feita uma comparação dos resultados em termos do número de anéis locais 

encontrados por ambos os algoritmos. Na comparação, vimos que, das 99 instâncias da classe C3, 

em 95, o AM+CV+Par encontrou os mesmo resultados que o GRASP+PR e, em quatro instâncias 

(RWNR_150_05, RWNR_300_05, RWNR_300_06 e RWNR_200_12), aquele encontrou 

melhores resultados que este. 

Como propostas para trabalhos futuros, podemos citar as seguintes possibilidades: 

• Utilizar outras metaheurísticas como enxame de Partículas (PSO), GRASP, VNS, para 

utilização com a versão híbrida do Algoritmo Memético com Construção de 

Vocabulário, buscando uma forma das heurísticas cooperarem entre si; 

• Proceder estudo mais aprofundado sobre a técnica construção de vocabulário, a fim de 

buscar novas maneiras de criação dos vocábulos, para que a sua criação não seja 

apenas baseada nas soluções elite e outro mais detalhado sobre espaço de busca e das 

soluções geradas, para então criar vocábulos, baseados nessa análise; 

• Desenvolver uma versão paralela, baseada na ideia de múltiplas populações, 

procurando promover a comunicação entre tais populações, através da migração de 

seus melhores indivíduos, que se deslocam entre essas subpopulações existentes. 
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APÊNDICE A: RESULTADOS COMPUTACIONAIS DETALHADOS 

 

Tabela 1: Resultados das instâncias geométricas (GS) da classe C1 com B = 155 MB/s. 

Instância AG AM AM+CV AM+CV+Par 

Nome * T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) 

GS_15_1 3 (0:00:503) 3 100 (0:0: 40) 3 100 (0:0: 61) 3 100 (0:0: 70) 3 100 

GS_15_4 3 (0:00:479) 3 100 (0:0: 67) 3 100 (0:0: 54) 3 100 (0:0:104) 3 100 

GS_15_7 3 (0:00:492) 3 100 (0:0: 50) 3 100 (0:0: 63) 3 100 (0:0:52) 3 100 

GS_15_9 3 (0:00:482) 3 100 (0:0: 43) 3 100 (0:0: 3) 3 100 (0:0: 57) 3 100 

GS_25_1 4 (0:00:588) 4 100 (0:0:229) 4 100 (0:0:345) 4 100 (0:0:171) 4 100 

GS_25_3 3 (0:01:539) 3 80 (0:0:200) 3 100 (0:0:304) 3 100 (0:0:269) 3 100 

GS_25_4 4 (0:00:239) 4 100 (0:0:144) 4 100 (0:0:184) 4 100 (0:0:157) 4 100 

GS_25_7 3 (0:00:365) 3 100 (0:0:224) 3 100 (0:0:229) 3 100 (0:0:230) 3 100 

GS_25_8 4 (0:02:203) 4 80 (0:0:288) 4 100 (0:0:414) 4 100 (0:0:339) 4 100 

GS_30_1 4 (0:01:284) 4 100 (0:0:606) 4 100 (0:0:367) 4 100 (0:0:385) 4 100 

GS_30_2 4 (0:01:970) 4 100 (0:0:446) 4 100 (0:0:560) 4 100 (0:0:569) 4 100 

GS_30_3 4 (0:01:715) 4 100 (0:0:358) 4 100 (0:0:577) 4 100 (0:0:509) 4 100 

GS_30_4 4 (0:01:768) 4 100 (0:0:397) 4 100 (0:0:492) 4 100 (0:0:395) 4 100 

GS_30_5 3 (0:06:091) 3 10 (0:0:743) 3 100 (0:0:803) 3 100 (0:0:670) 3 100 

GS_30_6 4 (0:01:620) 4 100 (0:0:585) 4 100 (0:0:741) 4 100 (0:0:633) 4 100 

GS_30_7 4 (0:01:690) 4 100 (0:0:739) 4 100 (0:0:994) 4 100 (0:0:811) 4 100 

GS_30_8 4 (0:01:522) 4 100 (0:0:558) 4 100 (0:0:615) 4 100 (0:0:483) 4 100 

GS_30_9 4 (0:01:685) 4 100 (0:0:261) 4 100 (0:0:339) 4 100 (0:0:297) 4 100 

GS_50_1 5 (0:14:605) 5 80 (0:1:868) 5 100 (0:2:302) 5 100 (0:1:951) 5 100 

GS_50_4 6 (0:17:668) 6 70 (0:3:483) 6 100 (0:4: 50) 6 100 (0:3:  7) 6 100 

GS_50_7 5 (0:16:536) 5 90 (0:4:809) 5 100 (0:5:381) 5 100 (0:3:756) 5 100 

GS_50_8 5 (0:21:855) 5 20 (0:9:692) 5 100 (0:13:207) 5 100 (0:8:700) 5 100 

GS_50_9 4 (0:17:224) 4 10 (0:3:725) 4 100 (0:3:332) 4 100 (0:3:168) 4 100 

Médias: 
T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) 

(0:4:961) 100 84,3 (0:1:285) 100 100 (0:1:540) 100 100 (0:1:164) 100 100 
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Tabela 2: Resultados das instâncias geométricas (GL) da classe C1 com B = 622 MB/s. 

Instância AG AM AM+CV AM+CV+Par 

Nome * T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) 

GL_15_1 3 (0:00:488) 3 100 (0:0: 51) 3 100 (0:0: 77) 3 100 (0:0: 74) 3 100 

GL_15_2 3 (0:00:536) 3 100 (0:0: 62) 3 100 (0:0: 71) 3 100 (0:0:154) 3 100 

GL_15_3 2 (0:00:431) 2 100 (0:0: 32) 2 100 (0:0: 51) 2 100 (0:0: 85) 2 100 

GL_15_6 2 (0:00:442) 2 100 (0:0: 33) 2 100 (0:0: 40) 2 100 (0:0:  6) 2 100 

GL_15_7 2 (0:00:490) 2 100 (0:0: 33) 2 100 (0:0: 53) 2 100 (0:0: 55) 2 100 

GL_15_8 3 (0:00:443) 3 100 (0:0: 88) 3 100 (0:0: 15) 3 100 (0:0: 39) 3 100 

GL_15_9 3 (0:00:531) 3 100 (0:0: 54) 3 100 (0:0:105) 3 100 (0:0: 49) 3 100 

GL_15_10 2 (0:00:478) 2 100 (0:0: 34) 2 100 (0:0: 31) 2 100 (0:0: 51) 2 100 

GL_25_1 3 (0:00:312) 3 100 (0:0:102) 3 100 (0:0:146) 3 100 (0:0:151) 3 100 

GL_25_2 2 (0:00:142) 2 100 (0:0:137) 2 100 (0:0: 89) 2 100 (0:0: 42) 2 100 

GL_25_3 2 (0:00:614) 2 100 (0:0:123) 2 100 (0:0:190) 2 100 (0:0:198) 2 100 

GL_25_4 3 (0:00:701) 3 100 (0:0:220) 3 100 (0:0:249) 3 100 (0:0:308) 3 100 

GL_25_7 4 (0:00:737) 4 100 (0:0:308) 4 100 (0:0:443) 4 100 (0:0:410) 4 100 

GL_25_8 3 (0:00:549) 3 100 (0:0:212) 3 100 (0:0:287) 3 100 (0:0:200) 3 100 

GL_25_9 3 (0:00:127) 3 100 (0:0:120) 3 100 (0:0:181) 3 100 (0:0:162) 3 100 

GL_30_1 3 (0:01:344) 3 100 (0:0:171) 3 100 (0:0:285) 3 100 (0:0:260) 3 100 

GL_30_2 4 (0:01:681) 4 100 (0:0:486) 4 100 (0:0:704) 4 100 (0:0:559) 4 100 

GL_30_3 4 (0:01:697) 4 100 (0:0:454) 4 100 (0:0:745) 4 100 (0:0:613) 4 100 

GL_30_4 3 (0:01:790) 3 100 (0:0:247) 3 100 (0:0:339) 3 100 (0:0:262) 3 100 

GL_30_5 4 (0:01:653) 4 100 (0:0:408) 4 100 (0:0:626) 4 100 (0:0:472) 4 100 

GL_30_9 4 (0:01:299) 4 100 (0:0:275) 4 100 (0:0:282) 4 100 (0:0:261) 4 100 

GL_30_10 3 (0:01:373) 5 100 (0:0:138) 3 100 (0:0:170) 3 100 (0:0: 27) 3 100 

GL_50_1 5 (0:13:473) 4 10 (0:1:888) 5 100 (0:2:666) 5 100 (0:2:106) 5 100 

GL_50_4 4 (0:18:512) 4 10 (0:44:707) 4 40 (0:42:800) 4 100 (0:45:  4) 4 100 

GL_50_5 5 (0:11:890) 5 100 (0:2:448) 5 100 (0:3:104) 5 100 (0:1:245) 5 100 

GL_50_6 5 (0:16:794) 5 60 (0:2:153) 5 100 (0:3:455) 5 100 (0:3:563) 5 100 

GL_50_7 5 (0:12:440) 5 100 (0:2:827) 5 100 (0:3: 69) 5 100 (0:2:381) 5 100 

Médias: 
T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) 

(0:3:369) 100 91,9 (0:2:141) 100 97,8 (0:2:227) 100 100 (0:2:245) 100 100 
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Tabela 3: Resultados das instâncias aleatórias (RS) da classe C1 com B = 155 MB/s. 

Instância AG AM AM+CV AM+CV+Par 

Nome * T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) 

RS_15_1 3 (0:00:478) 3 100 (0:0: 48) 3 100 (0:0: 87) 3 100 (0:0: 76) 3 100 

RS_15_3 2 (0:00:499) 2 100 (0:0: 34) 2 100 (0:0: 51) 2 100 (0:0: 46) 2 100 

RS_15_4 3 (0:00:541) 3 100 (0:0: 46) 3 100 (0:0: 40) 3 100 (0:0:22) 3 100 

RS_15_6 3 (0:00:496) 3 100 (0:0: 52) 3 100 (0:0: 46) 3 100 (0:0: 63) 3 100 

RS_15_8 3 (0:00:444) 3 100 (0:0: 53) 3 100 (0:0: 88) 3 100 (0:0: 56) 3 100 

RS_15_9 3 (0:00:481) 3 100 (0:0: 44) 3 100 (0:0: 54) 3 100 (0:0: 58) 3 100 

RS_15_10 3 (0:00:603) 3 100 (0:0: 55) 3 100 (0:0: 83) 3 100 (0:0: 79) 3 100 

RS_25_1 4 (0:05:638) 4 70 (0:0:456) 4 100 (0:2:900) 4 100 (0:3:196) 4 100 

RS_25_2 3 (0:00:747) 3 100 (0:0:283) 3 100 (0:0:510) 3 100 (0:0:482) 3 100 

RS_25_4 4 (0:01:070) 4 100 (0:0:217) 4 100 (0:0:414) 4 100 (0:0:408) 4 100 

RS_25_5 4 (0:00:619) 4 100 (0:0:261) 4 100 (0:0:330) 4 100 (0:0:393) 4 100 

RS_25_6 4 (0:00:679) 4 100 (0:0:200) 4 100 (0:0:261) 4 100 (0:0:294) 4 100 

RS_25_7 4 (0:00:661) 4 100 (0:0:269) 4 100 (0:0:475) 4 100 (0:0:265) 4 100 

RS_25_8 3 (0:00:893) 3 100 (0:0:220) 3 100 (0:0:329) 3 100 (0:0:328) 3 100 

RS_25_9 4 (0:00:750) 4 100 (0:0:168) 4 100 (0:0:336) 4 100 (0:0:269) 4 100 

RS_25_10 4 (0:00:603) 4 100 (0:0:206) 4 100 (0:0:391) 4 100 (0:0:330) 4 100 

RS_30_1 3 (0:01:789) 3 100 (0:0:401) 3 100 (0:0:506) 3 100 (0:0:448) 3 100 

RS_30_3 4 (0:01:899) 4 100 (0:0:492) 4 100 (0:0:677) 4 100 (0:0:492) 4 100 

RS_30_4 4 (0:02:161) 4 100 (0:0:380) 4 100 (0:0:698) 4 100 (0:0:778) 4 100 

RS_30_5 4 (0:01:442) 4 100 (0:0:380) 4 100 (0:0:723) 4 100 (0:0:431) 4 100 

RS_30_6 4 (0:07:596) 4 70 (0:15:486) 4 30 (0:11:166) 4 80 (0:11:181) 4 80 

RS_30_7 3 (0:01:634) 3 100 (0:0:444) 3 100 (0:0:714) 3 100 (0:0:490) 3 100 

RS_30_8 4 (0:01:391) 4 100 (0:0:286) 4 100 (0:0:506) 4 100 (0:0:338) 4 100 

RS_30_10 4 (0:01:741) 4 100 (0:0:296) 4 100 (0:0:480) 4 100 (0:0:341) 4 100 

RS_50_1 5 (0:14:392) 5 100 (0:3:564) 5 100 (0:6:279) 5 100 (0:3:966) 5 100 

RS_50_3 4 (0:15:167) 4 80 (0:3:820) 4 100 (0:4:119) 4 90 (0:2:730) 4 100 

RS_50_4 4 (0:13:953) 4 100 (0:3:140) 4 100 (0:4:545) 4 90 (0:3:972) 4 90 

RS_50_5 4 (0:14:879) 4 80 (0:1:945) 4 100 (0:2:755) 4 100 (0:2:364) 4 100 

RS_50_6 4 (0:19:715) 4 50 (0:2:254) 4 100 (0:3:192) 4 100 (0:2:507) 4 100 

RS_50_7 5 (0:15:046) 5 90 (0:13: 19) 5 90 (0:5:120) 5 100 (0:3:787) 5 100 

RS_50_10 4 (0:15:147) 4 90 (0:4:674) 4 100 (0:8: 67) 4 100 (0:6:  6) 4 100 

Médias: 
T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) 

(0:4:617) 100 94,5 (0:1:176) 100 97,4 (0:1:805) 100 98,7 (0:1:490) 100 99,0 
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Tabela 4: Resultados das instâncias aleatórias (RL) da classe C1 com B = 622 MB/s. 

Instância AG AM AM+CV AM+CV+Par 

Nome * T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) 

RL_15_1 3 (0:00:516) 3 100 (0:0: 58) 3 100 (0:0:20) 3 100 (0:0: 52) 3 100 

RL_15_3 3 (0:00:473) 3 100 (0:0:161) 3 100 (0:0:112) 3 100 (0:0: 68) 3 100 

RL_15_4 2 (0:00:573) 2 100 (0:0: 36) 2 100 (0:0: 42) 2 100 (0:0: 63) 2 100 

RL_15_5 3 (0:00:493) 3 100 (0:0: 63) 3 100 (0:0: 95) 3 100 (0:0: 74) 3 100 

RL_15_6 3 (0:00:440) 3 100 (0:0:110) 3 100 (0:0: 95) 3 100 (0:0: 88) 3 100 

RL_15_7 2 (0:00:546) 2 100 (0:0: 37) 2 100 (0:0: 43) 2 100 (0:0: 12) 2 100 

RL_15_8 2 (0:00:540) 2 100 (0:0: 40) 2 100 (0:0: 73) 2 100 (0:0: 78) 2 100 

RL_15_9 3 (0:00:558) 3 100 (0:0:121) 3 100 (0:0: 76) 3 100 (0:0: 82) 3 100 

RL_25_1 3 (0:00:830) 3 100 (0:0:325) 3 100 (0:0:538) 3 100 (0:0:488) 3 100 

RL_25_2 3 (0:00:810) 3 100 (0:0:168) 3 100 (0:0:220) 3 100 (0:0:242) 3 100 

RL_25_3 3 (0:00:517) 3 100 (0:0:165) 3 100 (0:0:140) 3 100 (0:0:130) 3 100 

RL_25_4 3 (0:01:952) 3 80 (0:1:782) 3 90 (0:3:  5) 3 100 (0:0:713) 3 100 

RL_25_5 4 (0:22:859) - 0 (0:12:508) - 0 (0:7:187) 4 80 (0:10:769) 4 90 

RL_25_6 4 (0:00:339) 4 100 (0:8:879) 3 80 (0:8:908) 3 100 (0:10:167) 3 100 

RL_25_7 3 (0:00:579) 3 100 (0:0:162) 3 100 (0:0:264) 3 100 (0:0:228) 3 100 

RL_25_8 4 (0:02:063) 4 90 (0:0:226) 4 100 (0:0:365) 4 100 (0:0:355) 4 100 

RL_25_9 2 (0:00:328) 2 100 (0:0:144) 2 100 (0:0:244) 2 100 (0:0:236) 2 100 

RL_25_10 3 (0:00:799) 3 100 (0:0:213) 3 100 (0:0:407) 3 100 (0:0:324) 3 100 

RL_30_1 3 (0:01:275) 3 100 (0:0:331) 3 100 (0:0:516) 3 100 (0:0:244) 3 100 

RL_30_2 4 (0:01:324) 4 100 (0:0:376) 4 100 (0:0:742) 4 100 (0:0:558) 4 100 

RL_30_3 3 (0:01:276) 3 100 (0:0:372) 3 100 (0:0:668) 3 100 (0:0:505) 3 100 

RL_30_4 3 (0:01:517) 3 100 (0:0:556) 3 100 (0:1:  3) 3 100 (0:0:693) 3 100 

RL_30_6 4 (0:04:869) 4 90 (0:0:499) 4 100 (0:0:897) 4 100 (0:0:382) 4 100 

RL_30_7 4 (0:01:596) 4 100 (0:0:350) 4 100 (0:0:600) 4 100 (0:0:449) 4 100 

RL_30_8 3 (0:01:286) 3 100 (0:0:268) 3 100 (0:0:536) 3 100 (0:0:342) 3 100 

RL_30_9 3 (0:01:448) 3 100 (0:0:225) 3 100 (0:0:289) 3 100 (0:0:455) 3 100 

RL_30_10 3 (0:04:267) 3 40 (0:1:327) 3 100 (0:1:459) 3 100 (0:2:179) 3 100 

RL_50_1 4 (0:12:513) 4 100 (0:3:521) 4 100 (0:6:232) 4 100 (0:4:270) 4 100 

RL_50_2 3 (0:15:950) 3 50 (0:1:498) 3 100 (0:2:299) 3 100 (0:1:704) 3 100 

RL_50_3 4 (0:23:317) 5 0 (1:3: 72) 5 0 (0:52:974) 4 70 (0:43:123) 4 80 

RL_50_4 4 (0:22:144) 4 30 (0:27:619) 4 70 (0:19:384) 4 100 (0:8:852) 4 100 

RL_50_5 3 (0:13:941) 3 90 (0:2:277) 3 100 (0:4:200) 3 100 (0:2:794) 3 100 

RL_50_6 3 (0:14:340) 3 90 (0:1:794) 3 100 (0:3:357) 3 100 (0:2:329) 3 100 

RL_50_7 5 (0:22:600) 5 30 (0:13:568) 5 90 (0:7:907) 5 100 (0:5:534) 5 100 

RL_50_8 4 (0:12:349) 4 100 (0:2:395) 4 100 (0:4:434) 4 100 (0:2:923) 4 100 

RL_50_9 4 (0:12:232) 4 100 (0:2:801) 4 100 (0:4:813) 4 100 (0:2:900) 4 100 

RL_50_10 4 (0:14:072) 4 100 (0:5:298) 4 100 (0:8:422) 4 100 (0:5:274) 4 100 

Médias: 
T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) 

(0:5:879) 95 86,2 (0:4:144) 94,6 92,7 (0:3:853) 100 98,6 (0:2:721) 100 99,2 
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Tabela 5: Resultados das instâncias geométricas (new.GL) da classe  C2 com B = 155 MB/s. 

Instância AG AM AM+CV AM+CV+Par 

Nome * T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) 

T. 

Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) 

new.GL_15_3.1 4 (0:00:508) 4 100 (0:0: 51) 4 100 (0:0: 60) 4 100 (0:0: 80) 4 100 

new.GL_15_3.2 4 (0:00:451) 4 100 (0:0: 83) 4 100 (0:0: 64) 4 100 (0:0: 70) 4 100 

new.GL_15_3.3 4 (0:00:526) 4 100 (0:0: 48) 4 100 (0:0: 58) 4 100 (0:0: 86) 4 100 

new.GL_15_3.4 4 (0:00:538) 4 100 (0:0: 53) 4 100 (0:0: 63) 4 100 (0:0: 96) 4 100 

new.GL_15_3.5 4 (0:00:502) 4 100 (0:0: 47) 4 100 (0:0: 63) 4 100 (0:0: 85) 4 100 

new.GL_15_3.6 4 (0:00:462) 4 100 (0:0: 44) 4 100 (0:0: 57) 4 100 (0:0: 93) 4 100 

new.GL_15_3.7 4 (0:00:417) 4 100 (0:0: 52) 4 100 (0:0: 77) 4 100 (0:0: 82) 4 100 

new.GL_15_3.8 4 (0:00:538) 4 100 (0:0: 44) 4 100 (0:0: 67) 4 100 (0:0: 73) 4 100 

new.GL_15_3.9 4 (0:00:452) 4 100 (0:0: 49) 4 100 (0:0: 66) 4 100 (0:0: 66) 4 100 

new.GL_15_3.10 4 (0:00:516) 4 100 (0:0: 49) 4 100 (0:0: 52) 4 100 (0:0: 82) 4 100 

new.GL_15_6.1 3 (0:00:505) 3 100 (0:0: 45) 3 100 (0:0: 58) 3 100 (0:0: 66) 3 100 

new.GL_15_6.2 3 (0:00:449) 3 100 (0:0: 71) 3 100 (0:0: 76) 3 100 (0:0:284) 3 100 

new.GL_15_6.3 3 (0:00:506) 3 100 (0:0: 80) 3 100 (0:0:104) 3 100 (0:0:137) 3 100 

new.GL_15_6.4 3 (0:00:541) 3 100 (0:0: 80) 3 100 (0:0: 66) 3 100 (0:0:128) 3 100 

new.GL_15_6.5 3 (0:00:553) 3 100 (0:0:150) 3 100 (0:0:127) 3 100 (0:0:139) 3 100 

new.GL_15_6.6 3 (0:00:516) 3 100 (0:0:200) 3 100 (0:0: 65) 3 100 (0:0: 91) 3 100 

new.GL_15_6.7 3 (0:00:479) 3 100 (0:0:190) 3 100 (0:0:109) 3 100 (0:0:143) 3 100 

new.GL_15_6.8 3 (0:03:946) 3 100 (0:3:697) 3 30 (0:1:579) 3 100 (0:2:566) 3 100 

new.GL_15_6.9 3 (0:00:552) 3 100 (0:0: 43) 3 100 (0:0: 55) 3 100 (0:0: 87) 3 100 

new.GL_15_6.10 3 (0:00:500) 3 100 (0:0: 72) 3 100 (0:0: 95) 3 100 (0:0:130) 3 100 

new.GL_25_9.1 4 (0:03:729) 4 70 (0:0:507) 4 100 (0:0:840) 4 100 (0:0:584) 4 100 

new.GL_25_9.2 4 (0:01:464) 4 90 (0:0:553) 4 100 (0:0:697) 4 100 (0:0:720) 4 100 

new.GL_25_9.3 4 (0:02:346) 4 90 (0:0:350) 4 100 (0:0:444) 4 100 (0:0:432) 4 100 

new.GL_25_9.4 4 (0:03:736) 4 90 (0:0:514) 4 100 (0:0:629) 4 100 (0:0:525) 4 100 

new.GL_25_9.5 4 (0:01:299) 4 100 (0:0:449) 4 100 (0:0:601) 4 100 (0:0:533) 4 100 

new.GL_25_9.6 4 (0:01:110) 4 100 (0:0:521) 4 100 (0:0:618) 4 100 (0:0:582) 4 100 

new.GL_25_9.7 4 (0:01:193) 4 100 (0:0:632) 4 100 (0:0:860) 4 100 (0:0:767) 4 100 

new.GL_25_9.8 4 (0:01:258) 4 100 (0:0:521) 4 100 (0:0:621) 4 100 (0:0:634) 4 100 

new.GL_25_9.9 4 (0:01:010) 4 100 (0:0:445) 4 100 (0:0:568) 4 100 (0:0:527) 4 100 

new.GL_25_9.10 4 (0:00:975) 4 100 (0:0:617) 4 100 (0:0:725) 4 100 (0:0:714) 4 100 

new.GL_25_10.1 5 (0:00:481) 5 100 (0:0:133) 5 100 (0:0:161) 5 100 (0:0:198) 5 100 

new.GL_25_10.2 5 (0:00:790) 5 100 (0:0:177) 5 100 (0:0:176) 5 100 (0:0:213) 5 100 

new.GL_25_10.3 5 (0:00:393) 5 100 (0:0:167) 5 100 (0:0:159) 5 100 (0:0:196) 5 100 

new.GL_25_10.4 5 (0:00:759) 5 100 (0:0:192) 5 100 (0:0:188) 5 100 (0:0:216) 5 100 

new.GL_25_10.5 5 (0:00:652) 5 100 (0:0:150) 5 100 (0:0:167) 5 100 (0:0:164) 5 100 

new.GL_25_10.6 5 (0:00:804) 5 100 (0:0:181) 5 100 (0:0:187) 5 100 (0:0:217) 5 100 

new.GL_25_10.7 5 (0:00:642) 5 100 (0:1:800) 5 90 (0:0:182) 5 100 (0:0:672) 5 100 

new.GL_25_10.8 5 (0:00:333) 5 100 (0:0:165) 5 100 (0:0:164) 5 100 (0:0:189) 5 100 
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Tabela 6: Resultados das instâncias geométricas (new.GL) da classe  C2 com B = 155 MB/s (continuação) 

Instância AG AM AM+CV AM+CV+Par 

Nome * T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) 

new.GL_25_10.9 5 (0:00:462) 5 100 (0:0:177) 5 100 (0:0:200) 5 100 (0:0:185) 5 100 

new.GL_25_10.10 5 (0:00:384) 5 100 (0:0:158) 5 100 (0:0:188) 5 100 (0:0:212) 5 100 

new.GL_30_10.1 5 (0:01:847) 5 100 (0:0:580) 5 100 (0:0:721) 5 100 (0:0:661) 5 100 

new.GL_30_10.2 5 (0:01:146) 5 100 (0:0:507) 5 100 (0:0:636) 5 100 (0:0:612) 5 100 

new.GL_30_10.3 5 (0:02:137) 5 100 (0:6:830) 5 80 (0:0:611) 5 100 (0:2: 56) 5 100 

new.GL_30_10.4 5 (0:01:913) 5 100 (0:0:544) 5 100 (0:0:730) 5 100 (0:0:647) 5 100 

new.GL_30_10.5 5 (0:04:045) 5 90 (0:0:509) 5 100 (0:0:631) 5 100 (0:0:591) 5 100 

new.GL_30_10.6 5 (0:01:616) 5 100 (0:0:570) 5 100 (0:0:820) 5 100 (0:0:673) 5 100 

new.GL_30_10.7 5 (0:01:742) 5 100 (0:0:570) 5 100 (0:0:519) 5 100 (0:0:539) 5 100 

new.GL_30_10.8 5 (0:01:306) 5 100 (0:0:452) 5 100 (0:0:568) 5 100 (0:0:599) 5 100 

new.GL_30_10.9 5 (0:01:730) 5 100 (0:0:541) 5 100 (0:0:616) 5 100 (0:0:595) 5 100 

new.GL_30_10.10 5 (0:01:808) 5 100 (0:0:547) 5 100 (0:0:608) 5 100 (0:0:658) 5 100 

new.GL_50_6.1 6 (0:29:663) - 0 (2:4:968) 7 0 (1:29:338) 6 90 (1:32:374) 6 90 

new.GL_50_6.2 6 (0:36:703) 6 10 (0:16: 80) 6 90 (0:5:  2) 6 100 (0:4:109) 6 100 

new.GL_50_6.3 6 (0:32:725) 6 30 (0:27:670) 6 90 (0:4:622) 6 100 (0:4:400) 6 100 

new.GL_50_6.4 6 (0:34:869) 6 10 (0:15:542) 6 90 (0:9: 35) 6 100 (0:9:673) 6 100 

new.GL_50_6.5 6 (0:39:413) 7 0 (1:58:812) 7 0 (1:19:734) 6 100 (1:24:950) 6 100 

new.GL_50_6.6 6 (0:22:526) 6 60 (0:4:382) 6 100 (0:3:871) 6 100 (0:3:242) 6 100 

new.GL_50_6.7 6 (0:41:328) - 0 (1:50:527) 7 90 (1:21:819) 6 90 (1:20:970) 6 90 

new.GL_50_6.8 6 (0:25:829) 6 40 (0:3:626) 6 100 (0:3:631) 6 100 (0:3:230) 6 100 

new.GL_50_6.9 6 (0:21:933) 6 50 (0:4:341) 6 100 (0:4:315) 6 100 (0:2:973) 6 100 

new.GL_50_6.10 6 (0:21:885) 6 60 (0:4:105) 6 100 (0:4:201) 6 100 (0:3:441) 6 100 

new.GL_50_10.1 5 (0:24:317) 6 0 (1:5:532) 5 90 (0:58:441) 5 80 (1:6:144) 5 90 

new.GL_50_10.2 5 (0:25:298) 6 0 (1:29:525) 6 0 (1:10:200) 5 100 (1:8:153) 5 100 

new.GL_50_10.3 6 (0:25:906) 6 10 (0:23:890) 6 80 (0:4:230) 6 100 (0:4:868) 6 100 

new.GL_50_10.4 5 (0:23:528) 6 0 (1:6:796) 5 100 (1:2:509) 5 100 (0:55:302) 5 100 

new.GL_50_10.5 5 (0:23:261) 6 0 (0:22:556) 5 100 (0:27:804) 5 100 (0:9:691) 5 100 

new.GL_50_10.6 5 (0:25:492) - 0 (1:5:718) 5 100 (0:50:491) 5 100 (0:46:776) 5 100 

new.GL_50_10.7 6 (0:27:722) 6 10 (0:4:661) 6 100 (0:3:841) 6 100 (0:3:779) 6 100 

new.GL_50_10.8 5 (0:23:970) 6 0 (1:36:261) 6 0 (1:15: 22) 5 100 (1:17:962) 5 100 

new.GL_50_10.9 6 (0:22:228) 6 40 (0:4:221) 6 100 (0:3:822) 6 100 (0:3:423) 6 100 

new.GL_50_10.10 6 (0:20:604) 6 40 (0:4:810) 6 100 (0:5: 88) 6 100 (0:5:835) 6 100 

Médias: 
T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) 

(0:8:653) 87 75,6 (0:12:846) 93 91,9 (0:9:561) 100 99,4 (0:9:365) 100 99,6 
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Tabela 7: Resultados das instâncias geométricas (new.GH) da classe C2 com B = 622 MB/s. 

Instância AG AM AM+CV AM+CV+Par 

Nome * T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) 

new.GH_25_5.1 4 (0:00:694) 4 100 (0:0:312) 4 100 (0:0:339) 4 100 (0:0:334) 4 100 

new.GH_25_5.2 4 (0:00:595) 4 100 (0:0:198) 4 100 (0:0:240) 4 100 (0:0:265) 4 100 

new.GH_25_5.3 4 (0:01:114) 4 100 (0:0:541) 4 100 (0:0:279) 4 100 (0:0:515) 4 100 

new.GH_25_5.4 4 (0:00:656) 4 100 (0:0:249) 4 100 (0:0:205) 4 100 (0:0:274) 4 100 

new.GH_25_5.5 4 (0:00:849) 4 100 (0:1:729) 4 90 (0:0:210) 4 100 (0:0:238) 4 100 

new.GH_25_5.6 4 (0:00:769) 4 100 (0:0:311) 4 100 (0:0:328) 4 100 (0:0:349) 4 100 

new.GH_25_5.7 4 (0:00:956) 4 100 (0:4:580) 4 70 (0:1:817) 4 100 (0:0:286) 4 100 

new.GH_25_5.8 4 (0:00:840) 4 100 (0:0:300) 4 100 (0:0:231) 4 100 (0:0:220) 4 100 

new.GH_25_5.9 4 (0:13:813) 4 60 (0:0:304) 4 100 (0:0:293) 4 100 (0:1:314) 4 100 

new.GH_25_5.10 4 (0:06:318) 4 80 (0:0:175) 4 100 (0:1: 31) 4 90 (0:0:351) 4 100 

new.GH_30_8.1 4 (0:06:636) 4 70 (0:0:335) 4 100 (0:0:363) 4 100 (0:0:403) 4 100 

new.GH_30_8.2 4 (0:05:431) 4 70 (0:1: 62) 4 100 (0:1:243) 4 100 (0:0:986) 4 100 

new.GH_30_8.3 4 (0:24:410) - 0 (0:21:129) 5 0 (0:13:929) 4 80 (0:13:875) 4 90 

new.GH_30_8.4 4 (0:01:989) 4 100 (0:0:710) 4 100 (0:0:542) 4 100 (0:0:330) 4 100 

new.GH_30_8.5 4 (0:01:884) 4 100 (0:0:276) 4 100 (0:0:385) 4 100 (0:0:401) 4 100 

new.GH_30_8.6 4 (0:01:906) 4 100 (0:0:648) 4 100 (0:0:810) 4 100 (0:0:743) 4 100 

new.GH_30_8.7 4 (0:02:974) 4 90 (0:0:699) 4 100 (0:0:824) 4 100 (0:0:737) 4 100 

new.GH_30_8.8 4 (0:04:846) 4 90 (0:0:471) 4 100 (0:0:604) 4 100 (0:0:525) 4 100 

new.GH_30_8.9 4 (0:01:810) 4 100 (0:0:473) 4 100 (0:0:521) 4 100 (0:0:502) 4 100 

new.GH_30_8.10 4 (0:01:812) 4 100 (0:0:536) 4 100 (0:0:621) 4 100 (0:0:510) 4 100 

new.GH_50_2.1 6 (0:16:947) 6 100 (0:3: 26) 6 100 (0:2:774) 6 100 (0:2:299) 6 100 

new.GH_50_2.2 6 (0:21:255) 6 40 (0:12:231) 6 90 (0:4:332) 6 100 (0:8:194) 6 100 

new.GH_50_2.3 6 (0:15:244) 6 100 (0:3:482) 6 100 (0:3:103) 6 100 (0:2:656) 6 100 

new.GH_50_2.4 6 (0:18:866) 6 90 (0:2:979) 6 100 (0:3:169) 6 100 (0:2:554) 6 100 

new.GH_50_2.5 6 (0:14:962) 6 100 (0:3:296) 6 100 (0:3:102) 6 100 (0:2:754) 6 100 

new.GH_50_2.6 6 (0:18:194) 6 90 (0:2:707) 6 100 (0:2:262) 6 100 (0:2: 26) 6 100 

new.GH_50_2.7 6 (0:18:507) 6 80 (0:11:967) 6 90 (0:2:954) 6 100 (0:2:771) 6 100 

new.GH_50_2.8 6 (0:15:864) 6 100 (0:3:295) 6 100 (0:3:384) 6 100 (0:2:472) 6 100 

new.GH_50_2.9 6 (0:14:372) 6 100 (0:3:414) 6 100 (0:3:445) 6 100 (0:2:605) 6 100 

new.GH_50_2.10 6 (0:17:989) 6 90 (0:3:409) 6 100 (0:3:202) 6 100 (0:2:635) 6 100 

new.GH_50_3.1 5 (0:24:560) 6 0 (1:11:722) 5 100 (1:4:369) 5 100 (0:58: 24) 5 100 

new.GH_50_3.2 5 (0:21:397) 5 30 (0:29:795) 5 100 (0:29:807) 5 100 (0:26: 37) 5 100 

new.GH_50_3.3 5 (0:16:116) 5 90 (0:5:728) 5 100 (0:5:730) 5 100 (0:4:202) 5 100 

new.GH_50_3.4 5 (0:22:707) 6 0 (1:33:128) 6 0 (1:6:360) 5 50 (1:5:675) 5 60 

new.GH_50_3.5 5 (0:22:331) 6 0 (1:48:539) 6 0 (1:12:569) 5 100 (1:20:155) 5 100 

new.GH_50_3.6 5 (0:20:149) 5 50 (0:9:253) 5 100 (0:8:158) 5 100 (0:12:276) 5 100 

new.GH_50_3.7 5 (0:15:673) 5 80 (0:6:752) 5 100 (0:7:576) 5 100 (0:4:535) 5 100 

new.GH_50_3.8 5 (0:14:246) 5 90 (0:22:883) 5 100 (0:5:976) 5 100 (0:23: 61) 5 100 
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Tabela 8: Resultados das instâncias geométricas (new.GH) da classe C2 com B = 622 MB/s. (continuação) 

Instância AG AM AM+CV AM+CV+Par 

Nome * T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) 

new.GH_50_3.9 5 (0:18:342) 5 30 (0:19:333) 5 100 (0:13:734) 5 100 (0:14: 19) 5 100 

new.GH_50_3.10 6 (0:18:797) 6 50 (0:6:276) 6 100 (0:8:880) 6 100 (0:4:873) 6 100 

new.GH_50_8.1 6 (0:39:745) 6 50 (0:3:137) 6 100 (0:2:700) 6 100 (0:2:310) 6 100 

new.GH_50_8.2 6 (0:14:001) 6 100 (0:3:231) 6 100 (0:2:650) 6 100 (0:2:351) 6 100 

new.GH_50_8.3 6 (0:13:779) 6 100 (0:2:411) 6 100 (0:2:467) 6 100 (0:1:954) 6 100 

new.GH_50_8.4 6 (0:14:462) 6 100 (0:2:365) 6 100 (0:2:590) 6 100 (0:2:108) 6 100 

new.GH_50_8.5 6 (0:40:836) 6 40 (0:24:200) 6 90 (0:8:700) 6 100 (0:2:390) 6 100 

new.GH_50_8.6 6 (0:18:753) 6 90 (0:2:925) 6 100 (0:8:480) 6 100 (0:2:661) 6 100 

new.GH_50_8.7 6 (0:34:982) - 0 (0:4:233) 6 100 (0:3: 30) 6 100 (0:2:355) 6 100 

new.GH_50_8.8 6 (0:32:021) 6 50 (0:3:295) 6 100 (0:3:276) 6 100 (0:9:591) 6 100 

new.GH_50_8.9 6 (0:16:573) 6 90 (0:13:339) 6 90 (0:2:800) 6 100 (0:2:911) 6 100 

new.GH_50_8.10 6 (0:52:623) 6 30 (0:3:316) 6 100 (0:3:269) 6 100 (0:2:571) 6 100 

new.GH_50_9.1 5 (0:24:647) 5 10 (0:7:211) 5 100 (0:14:364) 5 100 (0:13:970) 5 100 

new.GH_50_9.2 5 (0:16:416) 5 90 (0:5:181) 5 100 (0:6:  2) 5 100 (0:4:890) 5 100 

new.GH_50_9.3 5 (0:25:313) 6 0 (0:18:559) 5 90 (0:43:121) 5 100 (0:44:419) 5 100 

new.GH_50_9.4 5 (0:26:310) - 0 (1:38:760) 6 0 (1:4:680) 5 80 (1:6:239) 5 80 

new.GH_50_9.5 5 (0:19:108) 5 50 (0:4:620) 5 100 (0:5: 57) 5 100 (0:4:308) 5 100 

new.GH_50_9.6 5 (0:26:254) 6 0 (1:44:874) 6 0 (1:12:294) 5 100 (1:13:257) 5 100 

new.GH_50_9.7 5 (0:27:662) - 0 (1:38:687) 6 0 (1:9:309) 5 70 (1:15: 72) 5 90 

new.GH_50_9.8 5 (0:24:230) 5 40 (0:15:332) 5 100 (0:19:742) 5 100 (0:16: 85) 5 100 

new.GH_50_9.9 5 (0:19:251) 5 60 (0:4:530) 5 100 (0:4:739) 5 100 (0:3:161) 5 100 

new.GH_50_9.10 5 (0:18:097) 5 90 (0:4:958) 5 100 (0:5:593) 5 100 (0:4:267) 5 100 

new.GH_50_10.1 5 (0:31:277) 5 10 (0:4:440) 5 100 (0:4:271) 5 100 (0:3:340) 5 100 

new.GH_50_10.2 5 (0:38:669) 6 0 (0:5:309) 5 100 (0:3:710) 5 100 (0:2:152) 5 100 

new.GH_50_10.3 5 (0:35:909) 6 0 (0:3:385) 5 100 (0:3:252) 5 100 (0:2:630) 5 100 

new.GH_50_10.4 5 (0:28:431) 5 20 (0:3:987) 5 100 (0:4:131) 5 100 (0:3:447) 5 100 

new.GH_50_10.5 5 (0:25:682) 6 0 (1:34:589) 5 100 (0:55:455) 5 100 (0:52:800) 5 100 

new.GH_50_10.6 5 (0:25:130) - 0 (0:6: 80) 5 100 (0:3:  2) 5 100 (0:2:390) 5 100 

new.GH_50_10.7 5 (0:35:259) 7 0 (1:25:977) 6 0 (1:0:520) 5 60 (0:35:187) 5 50 

new.GH_50_10.8 5 (0:29:279) 5 10 (0:4:980) 5 100 (0:3:450) 5 100 (0:3:211) 5 100 

new.GH_50_10.9 5 (0:27:912) 6 0 (0:5: 39) 5 100 (0:4:515) 5 100 (0:3:414) 5 100 

new.GH_50_10.10 5 (0:31:505) 5 30 (0:4:878) 5 100 (0:4:372) 5 100 (0:3:243) 5 100 

Médias: 
T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) 

(0:18:013)  78,6  59,0   (0:16:182) 90  88,7 (0:11:875)   100 97,6   (0:11:964) 100  98,1 

. 

 

 

  



126 
 

 
 

Tabela 8: Resultados das instâncias aleatórias (new.RL) da classe C2 com B = 155 MB/s. 

Instância AG AM AM+CV AM+CV+Par 

Nome * T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) 

new.RL_15_2.1 3 (0:00:375) 3 100 (0:0:339) 3 100 (0:0:260) 3 100 (0:0:247) 3 100 

new.RL_15_2.2 4 (0:00:489) 4 100 (0:0: 62) 4 100 (0:0: 86) 4 100 (0:0: 98) 4 100 

new.RL_15_2.3 3 (0:00:545) 3 100 (0:0:115) 3 100 (0:0: 77) 3 100 (0:0:144) 3 100 

new.RL_15_2.4 3 (0:00:443) 3 100 (0:0: 50) 3 100 (0:0: 67) 3 100 (0:0:133) 3 100 

new.RL_15_2.5 3 (0:00:608) 3 100 (0:0: 96) 3 100 (0:0: 69) 3 100 (0:0: 99) 3 100 

new.RL_15_2.6 3 (0:00:449) 3 100 (0:2:721) 3 50 (0:0:186) 3 100 (0:0:198) 3 100 

new.RL_15_2.7 4 (0:00:390) 4 100 (0:0:661) 4 90 (0:0:469) 4 100 (0:0:314) 4 100 

new.RL_15_2.8 3 (0:00:478) 3 100 (0:0: 55) 3 100 (0:0: 66) 3 100 (0:0: 78) 3 100 

new.RL_15_2.9 4 (0:00:521) 4 100 (0:0: 83) 4 100 (0:0: 85) 4 100 (0:0:355) 4 100 

new.RL_15_2.10 3 (0:00:737) 3 100 (0:0: 50) 3 100 (0:0:110) 3 100 (0:0:107) 3 100 

new.RL_15_5.1 3 (0:00:390) 3 100 (0:0: 53) 3 100 (0:0: 65) 3 100 (0:0: 86) 3 100 

new.RL_15_5.2 3 (0:00:484) 3 100 (0:0: 51) 3 100 (0:0: 78) 3 100 (0:0:449) 3 100 

new.RL_15_5.3 3 (0:00:548) 3 100 (0:0: 52) 3 100 (0:0:141) 3 100 (0:0:101) 3 100 

new.RL_15_5.4 3 (0:00:592) 3 100 (0:0: 46) 3 100 (0:0: 64) 3 100 (0:0:105) 3 100 

new.RL_15_5.5 3 (0:00:566) 3 100 (0:0: 96) 3 100 (0:0:414) 3 90 (0:0:276) 3 100 

new.RL_15_5.6 3 (0:00:443) 3 100 (0:0: 46) 3 100 (0:0:407) 3 90 (0:0:108) 3 100 

new.RL_15_5.7 3 (0:00:459) 3 100 (0:0: 52) 3 100 (0:0: 64) 3 100 (0:0:106) 3 100 

new.RL_15_5.8 3 (0:00:561) 3 100 (0:0: 51) 3 100 (0:0: 79) 3 100 (0:0:130) 3 100 

new.RL_15_5.9 3 (0:00:453) 3 100 (0:0: 48) 3 100 (0:0: 70) 3 100 (0:0:102) 3 100 

new.RL_15_5.10 3 (0:00:556) 3 100 (0:0:106) 3 100 (0:0: 78) 3 100 (0:0:103) 3 100 

new.RL_25_3.1 4 (0:00:695) 4 100 (0:0:225) 4 100 (0:0:211) 4 100 (0:0:231) 4 100 

new.RL_25_3.2 4 (0:00:899) 4 100 (0:0:167) 4 100 (0:0:261) 4 100 (0:0:250) 4 100 

new.RL_25_3.3 4 (0:06:240) 4 70 (0:0:216) 4 100 (0:0:205) 4 100 (0:0:741) 4 100 

new.RL_25_3.4 4 (0:00:872) 4 100 (0:0:156) 4 100 (0:0:229) 4 100 (0:0:324) 4 100 

new.RL_25_3.5 4 (0:00:735) 4 100 (0:0:156) 4 100 (0:0:236) 4 100 (0:0:241) 4 100 

new.RL_25_3.6 4 (0:01:415) 4 100 (0:0:148) 4 100 (0:0:287) 4 100 (0:0:338) 4 100 

new.RL_25_3.7 4 (0:00:734) 4 100 (0:0:149) 4 100 (0:0:252) 4 100 (0:0:295) 4 100 

new.RL_25_3.8 4 (0:00:769) 4 100 (0:0:315) 4 100 (0:0:218) 4 100 (0:0:269) 4 100 

new.RL_25_3.9 4 (0:00:969) 4 100 (0:0:623) 4 100 (0:0:210) 4 100 (0:0:218) 4 100 

new.RL_25_3.10 4 (0:00:772) 4 100 (0:0:176) 4 100 (0:0:220) 4 100 (0:0:210) 4 100 

new.RL_30_2.1 4 (0:02:129) 4 100 (0:0:795) 4 100 (0:0:701) 4 100 (0:0:492) 4 100 

new.RL_30_2.2 4 (0:07:905) 4 70 (0:10:714) 4 60 (0:3:781) 4 80 (0:2:598) 4 80 

new.RL_30_2.3 4 (0:15:121) 4 20 (0:10:714) 4 60 (0:9:279) 4 40 (0:12:234) 4 40 

new.RL_30_2.4 4 (0:05:827) 4 80 (0:3:121) 4 90 (0:0:853) 4 100 (0:2:118) 4 100 

new.RL_30_2.5 4 (0:02:068) 4 100 (0:0:789) 4 100 (0:3:319) 4 80 (0:0:778) 4 90 

new.RL_30_2.6 4 (0:01:850) 4 100 (0:0:629) 4 100 (0:0:596) 4 100 (0:0:554) 4 100 

new.RL_30_2.7 4 (0:06:099) 4 80 (0:5:177) 4 80 (0:1:  3) 4 100 (0:0:906) 4 100 

new.RL_30_2.8 4 (0:10:740) 4 70 (0:7:467) 4 70 (0:6:297) 4 100 (0:4:945) 4 100 
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Tabela 9: Resultados das instâncias aleatórias (new.RL) da classe C2 com B = 155 MB/s (continuação) 

Instância AG AM AM+CV AM+CV+Par 

Nome * T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) 

new.RL_30_2.9 4 (0:04:360) 4 90 (0:1:680) 4 100 (0:1: 57) 4 100 (0:0:735) 4 100 

new.RL_30_2.10 4 (0:02:226) 4 100 (0:3:446) 4 100 (0:2:247) 4 100 (0:0:699) 4 100 

new.RL_30_9.1 4 (0:02:160) 4 100 (0:0:783) 4 100 (0:0:739) 4 100 (0:2:275) 4 100 

new.RL_30_9.2 4 (0:01:955) 4 100 (0:0:488) 4 100 (0:0:554) 4 100 (0:0:861) 4 100 

new.RL_30_9.3 4 (0:11:773) 4 60 (0:0:545) 4 100 (0:1:508) 4 100 (0:0:646) 4 100 

new.RL_30_9.4 4 (0:15:145) 4 30 (0:4:683) 4 80 (0:5:384) 4 70 (0:4:822) 4 70 

new.RL_30_9.5 4 (0:04:661) 4 90 (0:0:360) 4 100 (0:0:526) 4 100 (0:0:587) 4 100 

new.RL_30_9.6 4 (0:20:253) 4 20 (0:17: 69) 4 20 (0:8:360) 4 100 (0:5:630) 4 100 

new.RL_30_9.7 4 (0:11:394) 4 70 (0:3: 42) 4 90 (0:2: 57) 4 100 (0:2: 36) 4 100 

new.RL_30_9.8 4 (0:15:058) 4 50 (0:4:384) 4 80 (0:1:974) 4 100 (0:0:581) 4 100 

new.RL_30_9.9 4 (0:11:479) 4 50 (0:0:406) 4 100 (0:1:994) 4 100 (0:8:781) 4 100 

new.RL_30_9.10 4 (0:20:103) 4 10 (0:16:974) 4 20 (0:10:307) 4 50 (0:11:887) 4 70 

new.RL_50_2.1 5 (0:26:072) 5 40 (0:9:107) 5 100 (0:4:500) 5 100 (0:5:956) 5 100 

new.RL_50_2.2 5 (0:19:150) 5 60 (0:54:369) 5 100 (0:7:415) 5 100 (0:4:254) 5 100 

new.RL_50_2.3 5 (0:29:160) 6 0 (1:26:685) 6 0 (0:57:693) 5 60 (0:50:735) 5 60 

new.RL_50_2.4 5 (0:29:977) 5 10 (1:6:860) 5 20 (0:35:606) 5 40 (0:19:410) 5 60 

new.RL_50_2.5 5 (0:22:421) 5 40 (0:41:305) 5 70 (0:39:102) 5 100 (0:27:683) 5 90 

new.RL_50_2.6 5 (0:16:315) 5 90 (0:15:310) 5 100 (0:5:720) 5 100 (0:3:885) 5 100 

new.RL_50_2.7 5 (0:32:298) 5 10 (0:49:684) 5 40 (0:21:781) 5 70 (0:30: 76) 5 60 

new.RL_50_2.8 5 (0:23:364) 5 40 (1:7:836) 5 40 (0:11:220) 5 90 (0:8:191) 5 90 

new.RL_50_2.9 5 (0:27:938) 5 50 (0:31:161) 5 70 (0:20:645) 5 70 (0:14: 14) 5 80 

new.RL_50_2.10 5 (0:25:002) 5 50 (0:44:222) 5 70 (0:6:416) 5 100 (0:9:724) 5 100 

new.RL_50_8.1 5 (0:26:412) 5 40 (0:19:607) 5 90 (0:12:979) 5 90 (0:10:724) 5 90 

new.RL_50_8.2 5 (0:22:289) 5 10 (1:17:968) 6 0 (0:49:890) 5 100 (0:42:378) 5 100 

new.RL_50_8.3 5 (0:24:170) 5 20 (1:8:592) 5 20 (0:7:160) 5 100 (0:5:230) 5 100 

new.RL_50_8.4 5 (0:24:340) 5 30 (0:56:879) 5 30 (0:16:282) 5 80 (0:14:265) 5 80 

new.RL_50_8.5 6 (0:20:870) 6 60 (0:8:267) 6 100 (0:5:817) 6 100 (0:2:813) 6 100 

new.RL_50_8.6 5 (0:23:384) 5 50 (0:49:880) 5 100 (0:37:856) 5 100 (0:12:443) 5 100 

new.RL_50_8.7 5 (0:31:970) - 0 (0:59:440) 5 40 (0:35:358) 5 50 (0:4:952) 5 60 

new.RL_50_8.8 5 (0:21:148) 5 40 (1:14:905) 5 80 (0:51:718) 5 100 (0:34:579) 5 100 

new.RL_50_8.9 5 (0:39:459) - 0 (1:14:876) 5 10 (0:27:910) 5 60 (0:30:755) 5 50 

new.RL_50_8.10 5 (0:20:057) 5 60 (0:50:879) 5 90 (0:15:267) 5 100 (0:16:816) 5 100 

Médias:   T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) 

    (0:10:032) 96  72,3 (0:15:832) 97,1 82,3  (0:7:402) 100 93,0  (0:5:999) 100 93,9  
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Tabela 10: Resultados das instâncias aleatórias (new.RH) da classe C2 com B = 622 MB/s  

Instância AG AM AM+CV AM+CV+Par 

Nome * T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) T. Médio (*) C(%) 

new.RH_15_10.1 3 (0:00:557) 3 100 (0:0: 57) 3 100 (0:0:100) 3 100 (0:0: 83) 3 100 

new.RH_15_10.2 3 (0:00:499) 3 100 (0:0: 59) 3 100 (0:0: 70) 3 100 (0:0:130) 3 100 

new.RH_15_10.3 3 (0:02:725) 3 90 (0:0:243) 3 100 (0:0:109) 3 100 (0:0:122) 3 100 

new.RH_15_10.4 3 (0:02:638) 3 90 (0:0:706) 3 90 (0:0: 82) 3 100 (0:0:125) 3 100 

new.RH_15_10.5 3 (0:00:465) 3 100 (0:0:107) 3 100 (0:0:122) 3 100 (0:0:105) 3 100 

new.RH_15_10.6 3 (0:00:358) 3 100 (0:0: 90) 3 100 (0:0:437) 3 100 (0:0:166) 3 100 

new.RH_15_10.7 3 (0:00:515) 3 100 (0:0: 88) 3 100 (0:0:102) 3 100 (0:0:609) 3 100 

new.RH_15_10.8 3 (0:05:037) 3 80 (0:0:757) 3 90 (0:0:520) 3 100 (0:1:592) 3 100 

new.RH_15_10.9 3 (0:11:957) 3 50 (0:0:130) 3 100 (0:0: 75) 3 100 (0:2:483) 3 100 

new.RH_15_10.10 3 (0:00:469) 3 100 (0:0:121) 3 100 (0:0: 68) 3 100 (0:0: 97) 3 100 

new.RH_30_5.1 4 (0:04:583) 4 90 (0:0:442) 4 100 (0:0:971) 4 100 (0:0:454) 4 100 

new.RH_30_5.2 4 (0:04:530) 4 90 (0:0:418) 4 100 (0:0:522) 4 100 (0:0:461) 4 100 

new.RH_30_5.3 4 (0:01:923) 4 100 (0:0:377) 4 100 (0:0:598) 4 100 (0:0:480) 4 100 

new.RH_30_5.4 4 (0:04:108) 4 90 (0:0:481) 4 100 (0:0:596) 4 100 (0:0:538) 4 100 

new.RH_30_5.5 4 (0:21:374) 4 20 (0:18:306) 0 0 (0:8:395) 4 30 (0:8:178) 4 30 

new.RH_30_5.6 4 (0:12:005) 4 50 (0:1: 49) 4 100 (0:0:769) 4 100 (0:0:662) 4 100 

new.RH_30_5.7 4 (0:06:953) 4 80 (0:0:597) 4 100 (0:0:852) 4 100 (0:1:919) 4 100 

new.RH_30_5.8 4 (0:12:688) 4 50 (0:0:916) 4 100 (0:3:236) 4 100 (0:2:496) 4 100 

new.RH_30_5.9 4 (0:15:062) 4 10 (0:13:424) 4 30 (0:6:194) 4 50 (0:10:927) 4 60 

new.RH_30_5.10 4 (0:18:225) 4 20 (0:9:708) 4 50 (0:6:193) 4 60 (0:5:804) 4 60 

Médias: 
T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) T Médio *(%) C(%) 

(0:6:333) 100 75,5 (0:2:404) 95,0 88,0 (0:1:501) 100 92,0 (0:1:872) 100 92,5 

 

  



129 
 

 
 

Tabela 11: Resultados das instâncias da classe C3 com 100 nós (RWNR_100) 

Instância AG AM AM+CV AM+CV+Par 

Nome klb T. Médio SV C(%) T. Médio SV C(%) T. Médio SV C(%) T. Médio SV C(%) 

RWNR_100_01   5 (0:26:404) 6 50 (2:44:740) 6 80 (2:55:243) 6 100 (1:48:818) 6 100 

RWNR_100_02   5 (0:26:402) 6 10 (2:53: 85) 6 100  (3:4:146) 6 100 (1:52:118) 6 100 

RWNR_100_03   5 (0:27:296) 6 50 (3:20:633) 6 100 (3:25:228) 6 100  (2:8:494) 6 100 

RWNR_100_04   5 (0:30:281) 6 70 (3:10:424) 6 100 (3:21:385) 6 100 (2:15:268) 6 100 

RWNR_100_05   5 (0:28:868) 6 90  (3:8:223) 6 100 (3:22:924) 6 100  (2:3:673) 6 100 

RWNR_100_06   5 (0:27:297) 6 60 (3:16: 63) 6 100 (3:28:592) 6 100 (2:10:749) 6 100 

RWNR_100_07   5 (0:28: 12) 6 20 (2:53:762) 6 100  (3:3:618) 6 100 (1:55:139) 6 100 

RWNR_100_08   5 (0:31:559) 6 60  (3:2:461) 6 100 (3:13:217) 6 100 (2:16:515) 6 100 

RWNR_100_09   5 (0:28:775) 6 80 (3:21:998) 6 100 (3:26:566) 6 100 (2:11:795) 6 100 

RWNR_100_10   5 (0:30:391) 6 50 (3:22:730) 6 100 (3:29:917) 6 100 (2:26:664) 6 100 

RWNR_100_11   3 (0:39: 67) 7 100 (2:19:719) 4 100 (1:33:  9) 4 100  (1:4:630) 4 100 

RWNR_100_12   4 (0:29:241) - 0 (2:34:228) 5 70 (2:48:295) 5 100 (1:41:168) 5 100 

RWNR_100_13   4 (0:30:146) - 0  (3:2:440) 5 100  (3:9:754) 5 100 (1:46:567) 5 100 

RWNR_100_14   4 (0:31:395) - 0 (2:56:381) 5 70  (3:2:794) 5 100 (1:52:727) 5 100 

RWNR_100_15   4 (0:30:697) - 0 (2:43:317) 5 80  (3:1:210) 5 100 (1:45:839) 5 100 

RWNR_100_16   4 (0:32:337) 5 10  (3:3:583) 5 100  (3:9:810) 5 100 (1:56:212) 5 100 

RWNR_100_17   3 (1:38:162) 11 100 (3:22:603) 4 100 (1:55:269) 4 100 (1:16:256) 4 100 

RWNR_100_18   3 (0:22:  0) 4 100 (5:41:733) 4 100 (5:30:240) 4 100  (2:8:766) 4 100 

RWNR_100_19   3 (0:27:650) 5 100 (5:21:994) 4 100 (4:19: 14) 4 100  (2:1:842) 4 100 

RWNR_100_20   3 (0:22:640) 4 100 (4:41: 52) 4 100 (4:59:312) 4 100 (2:17:278) 4 100 

RWNR_100_21   4 (1:11:595) 9 100 (3:49:724) 5 100 (2:42:697) 5 100 (1:45:692) 5 100 

RWNR_100_22   4 (0:37:196) 7 100 (3:53:965) 5 100 (2:42:651) 5 100 (1:36:924) 5 100 

RWNR_100_23   5 (0:37:165) 7 100 (3:10: 46) 6 100 (2:45:805) 6 100 (1:50: 20) 6 100 

RWNR_100_24   5 (0:30: 10) 7 100  (3:5:523) 6 100 (2:54: 79) 6 100 (1:36:769) 6 100 

RWNR_100_25   5 (0:21:604) 6 100 (3:39:310) 5 100  (3:2:227) 4 100 (1:33:920) 4 100 

RWNR_100_26   5 (0:31:472) 7 100 (3:26:990) 5 100 (2:58:604) 4 100 (1:31:413) 4 100 

RWNR_100_27   3 (0:34:259) - 0 (2:25:783) 4 40 (2:34:125) 4 80 (1:41:731) 4 80 

RWNR_100_28   3 (0:24:822) 5 100  (4:7:911) 4 100 (2:11:155) 4 100  (1:7: 54) 4 100 

RWNR_100_29   3 (0:24:156) 4 20 (2:50:845) 4 100 (3:25:665) 4 100 (1:39:906) 4 100 

RWNR_100_30   3 (0:27:810) 5 100 (5:27: 89) 4 100 (4:32:408) 4 100 (2:12:799) 4 100 

RWNR_100_31   3 (1:35:119) 7 100 17:31:967) 4 100 (4:33:  7) 4 100 (2:26:468) 4 100 

RWNR_100_32   3 (1:21:627) - 0 (7:48:765) 5 100 (3:19:850) 4 100  (2:8:364) 4 100 

RWNR_100_33   3 (0:56:604) - 0  (6:6:897) 5 70 (2:55:677) 4 100 (1:48:401) 4 100 

RWNR_100_34   3  (1:4:763) - 0 (7:13: 48) 5 100  (3:4:162) 4 100  (2:1:772) 4 100 

RWNR_100_35   5 (0:54:195) - 0 (3:10:158) 5 90 (2:54:765) 4 100 (1:51:101) 4 100 

RWNR_100_36   4 (0:59:931) - 0 (5:30:632) - 0 (2:46:238) 4 80 (1:49:673) 4 80 

RWNR_100_37   4 (1:34:630) 5 20 (6:55:306) 5 100 (2:58:605) 4 100  (2:5:206) 4 100 
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Tabela 12: Resultados das instâncias da classe C3 com 100 nós (RWNR_100) (continuação) 

Instância AG AM AM+CV AM+CV+Par 

Nome klb T. Médio SV C(%) T. Médio SV C(%) T. Médio SV C(%) T. Médio SV C(%) 

RWNR_100_38  4 (1:37:207) - 0  (6:3: 58) 5 60 (2:36:548) 5 40 (1:38:170) 4 50 

RWNR_100_39  4 (1:15:745) 5 10  (7:7:796) 5 100 (3:12:672) 4 100  (2:0:797) 4 100 

RWNR_100_40  4 (0:32:437) 5 10  (3:0:724) 5 100  (3:8:731) 4 100 (1:53:785) 4 100 

RWNR_100_41  4 (0:39:600) - 0  (3:4:707) 5 100 (3:10:624) 4 100  (2:2:687) 4 100 

RWNR_100_42  4 (0:35:526) - 0 (2:54:725) - 0 (6:55:430) 4 100 (5:58:531) 4 100 

RWNR_100_43  4 (0:31:253) - 0 (2:33:928) 5 100 (5: 1:200) 4 100 (4:15:347) 4 100 

RWNR_100_44  4 (0:34:510) - 0  (3:2:164) 5 70 (7: 1:800) 4 100 (5:59:911) 4 100 

RWNR_100_45  4 (0:34:228) - 0 (2:50:965) 5 40 (6: 2:230) 4 80 (4:49:234) 4 80 

RWNR_100_46  4 (0:28:743) - 0 (2:20:108) 5 30 (6:20:100) 4 70 (5:11:910) 4 70 

Médias: 
T Médio SV(%) C(%) T Médio SV(%) C(%) T Médio SV(%) C(%) T Médio SV(%) C(%) 

(0:41:409) 63,0 43,7  (4:08:115) 95,7 87  (3:31:535) 100 96,7 (2:13:741) 100 97  

 

 

Tabela 13: Resultados das instâncias da classe C3 com 150 nós (RWNR_150) 

Instância AG AM AM+CV AM+CV+Par 

Nome klb T. Médio SV C(%) T. Médio SV C(%) T. Médio SV C(%) T. Médio SV C(%) 

RWNR_150_01   5 (1:15:600) - 0 (9:54:657) 6 10 (14:31:579) 6 100 (12:29:453) 6 100 

RWNR_150_02   5 (1:17:649) - 0 12:27:331) 6 90 (14:43:647) 6 100  (11:0: 34) 6 100 

RWNR_150_03   5 (1:17:782) - 0 11:50:105) 6 100 (13:52:825) 6 90 (10:39:122) 6 100 

RWNR_150_04   5 (1:10:457) - 0 (10:4:945) 6 100 (12:25:377) 6 100 (11:40:601) 6 100 

RWNR_150_05   5 (1:18:515) - 0 11:16:391) 7 100 (13:51:299) 6 100 (10:23: 72) 6 100 

RWNR_150_06   6 (1:12:178) 7 10 11:50:782) 7 100 (13:31:229) 7 100 (10:30:542) 7 100 

RWNR_150_07   6 (2:21:105) 7 30 28:33:528) 7 100 (13:20:261) 7 100  (9:19:339) 7 100 

RWNR_150_08   6 (2:41:228) - 0 26:10: 82) 8 50 (14:24:302) 7 90 (11:58:436) 7 100 

RWNR_150_09   6 (1:15:956) - 0 12:26:344) 7 100 (15:31:948) 7 100 (12:13:626) 7 100 

RWNR_150_10   6 (1:43:318) 7 10 12:43:390) 7 100 (14:53: 42) 7 100 (11:44:312) 7 90 

Médias: 
T Médio SV(%) C(%) T Médio SV(%) C(%) T Médio SV(%) C(%) T Médio SV(%) C(%) 

(1:33:379) 30,0 5,0 (14:43:756) 100 85,0 (14:06:551) 100 98,0 (11:11:854) 100 99 
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Tabela 14: Resultados das instâncias da classe C3 com 200 nós (RWNR_200) 

Instância AG AM AM+CV AM+CV+Par 

Nome klb T. Médio SV C(%) T. Médio SV C(%) T. Médio SV C(%) T. Médio SV C(%) 

RWNR _200_01   5  (3:21: 36) - 0 (64:22:258) 6 100 (66:9:  1) 6 100 (35:13:150) 6 100 

RWNR _200_02   6  (2:43:397) - 0 (79:2:150) 7 100 (78:49:695) 7 100 (45:8:195) 7 100 

RWNR _200_03   6  (2:46:199) - 0 (89:18:175) 7 100 (89:10:415) 7 100 (46:20:361) 7 100 

RWNR _200_04   6  (3:43:958) - 0 (84:3:528) 7 100 (83:57:893) 7 100 (46:46:751) 7 100 

RWNR _200_05   5  (2:53:506) - 0 (79:14:838) 6 100 (78:9: 14) 6 100 (42:34:926) 6 100 

RWNR _200_06   4  (2:40:511) - 0 (61:51:157) 5 80 (58:53:646) 5 100 (36:39:144) 5 100 

RWNR _200_07   6  (3:2:626) - 0 (79:21:485) 7 100 (82:10: 83) 7 100 (44:0:125) 7 100 

RWNR _200_08   7  (3:9:211) - 0 (86:3:966) 8 100 (90:20: 90) 8 100 (46:9: 50) 8 100 

RWNR _200_09   7  (2:51:606) - 0 (85:17:315) 7 100 (89:7:817) 7 100 (51:26:254) 7 100 

RWNR _200_10   6  (2:37:578) - 0 (70:43:855) 6 100 (68:49:290) 6 100 (39:13:449) 6 100 

RWNR _200_11   4 (27:56:139) 96 10 (74:38:923) 5 100 (50:44:510) 4 100 (46:7:888) 4 100 

RWNR _200_12   4 (27:54:101) - 0 (91:4:542) 5 100 (69:10:523) 4 100 (61:30: 92) 4 100 

RWNR _200_13   5  (27:7:405) 26 100 (61:16: 67) 6 100 (39:14:976) 6 100 (32:14:320) 6 100 

RWNR _200_14   5 (18:39: 14) 20 100 (58:2:106) 6 100 (43:30: 81) 6 100 (36:52:944) 6 100 

RWNR _200_15   5 (11:14:483) 14 100 (120:10:851) 6 100 (62:59:976) 6 100 (59:34:424) 6 100 

RWNR _200_16   5 (11:55:767) 15 100 (98:56:604) 6 100 (52:24:685) 6 100 (52:44:814) 6 100 

RWNR _200_17   4 (17:55:421) 21 100 (103:54:350) 5 100 (54:15:395) 5 100 (48:14:781) 5 100 

RWNR _200_18   4 (49:31:956) 97 100 (77:43: 57) 5 100 (47:57:687) 4 100 (48:59:833) 4 100 

RWNR _200_19   4 (10:37:193) 13 100 (71:53:362) 5 100 (31:41: 40) 5 100 (26:23:896) 5 100 

RWNR _200_20   4  (41:1:981) 17 100 (96:10:749) 5 100 (55:41:489) 5 100 (42:11:923) 5 100 

RWNR _200_21   4  (52:0:529) 22 100 (66:36:385) 5 100 (41:6:344) 5 100 (39:44:759) 5 100 

RWNR _200_22   4  (4:46:498) - 0 (33:30:584) 5 90 (36:55:781) 5 100 (35:26:322) 5 100 

RWNR _200_23   4  (4:55:669) - 0 (31:46:161) 5 90 (34:54:915) 5 100 (34:57:748) 5 100 

RWNR _200_24   4  (4:35:414) - 0 (28:29:543) 6 10 (32:5:698) 5 100 (28:26:201) 5 100 

RWNR _200_25   4  (5:19:786) 6 40 (78:49:628) 5 100 (45:5:915) 5 100 (44:10:903) 5 100 

RWNR _200_26   4  (2:29:658) 6 100 (91:6:412) 5 100 (40:22:195) 5 100 (40:55:142) 5 100 

RWNR _200_27   6  (4:10:438) - 0 (33:32:740) 7 100 (51:51:289) 7 100 (52:16:759) 7 100 

RWNR _200_28   6  (2:44:994) - 0 (33:16:364) 7 50 (50:2:713) 7 100 (48:21: 37) 7 100 

RWNR _200_29   6  (2:27:  3) - 0 (31:3:696) 7 20 (40:37:677) 7 100 (43:49:564) 7 100 

RWNR _200_30   6  (2:21:367) - 0 (32:49:312) 7 20 (45:22:663) 7 100 (48:42:683) 7 100 

RWNR _200_31   6  (2:18:937) - 0 (31:27:832) - 0 (46:35:292) 7 100 (47:24:260) 7 100 

Médias: 
T Médio SV(%) C(%) T Médio SV(%) C(%) T Médio SV(%) C(%) T Médio SV(%) C(%) 

(11:40:432) 38,7 33,9 (68:34:129) 96,8 85,8 (56:43:154) 100 100 (43:38:119) 100 100 
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Tabela 15: Resultados das instâncias da classe C3 com 250 nós (RWNR_250) 

Instância AG AM AM+CV AM+CV+Par 

Nome klb T. Médio SV C(%) T. Médio SV C(%) T. Médio SV C(%) T. Médio SV C(%) 

RWNR_250_01 4 (18:52:665) 15 100 (206:47:401) 5 100 (99:19:450) 5 100 (53:26:303) 5 100 

RWNR_250_02 4  (6:6:490) 24 10 (121:38:647) 5 100 (172:12:696) 5 100 (88:41:556) 4 100 

RWNR_250_03 4  (3:27:534) - 0 (60:12:615) 5 20 (121:5:434) 5 100 164:24:846) 5 100 

RWNR_250_04 5 (13:22:233) - 0 (120:30:899) 6 100 (154:46:922) 6 100 (53:10:480) 6 100 

RWNR_250_05 4  (3:46:458) - 0 (84:3:461) 5 80 (112:46:177) 5 100  (82:9:965) 5 100 

RWNR_250_06 4  (4:18:449) - 0 (84:35:260) 5 100 (109:6:846) 5 100  (48:3:626) 5 100 

Médias: 
T Médio SV(%) C(%) T Médio SV(%) C(%) T Médio SV(%) C(%) T Médio SV(%) C(%) 

(8:18:972) 33,3 18,3 (112:58:047) 100 83,3 (128:12:921) 100 100 (81:39:460) 100 100 

 

 

Tabela 16: Resultados das instâncias da classe C3 com 300 nós (RWNR_250) 

Instância AG AM AM+CV AM+CV+Par 

Nome klb T. Médio SV C(%) T. Médio SV C(%) T. Médio SV C(%) T. Médio SV C(%) 

RWNR_300_01 4  (6:57:597) - 0 (118:9:353) - 0 (153:28:679) 6 20 (64:35:417) 5 30 

RWNR_300_02 4  (7:0:131) - 0 (117:46:397) 5 10 (157:15:950) 5 70  (67:33:462) 5 100 

RWNR_300_03 5  (7:16:304) - 0 (151:12:850) 6 100 (194:57:775) 6 100  (60:17:407) 6 100 

RWNR_300_04 5 (16:55:597) - 0 (161:31:322) 6 100 (209:16:360) 6 100  (60:49:389) 6 100 

RWNR_300_05 5  (7:2:246) - 0 (201:3:612) 6 90 (251:22:538) 6 100  (70:40:723) 6 100 

RWNR_300_06 5  (7:7:214) - 0 (217:42:741) 6 90 (294:47:916) 6 100 (78:5:719) 6 100 

Médias: 
T Médio SV(%) C(%) T Médio SV(%) C(%) T Médio SV(%) C(%) T Médio SV(%) C(%) 

(8:43:182) 0,0 0,0 (161:14:038) 83,3 65,0 (210:11:054) 100 81,7 (67:00:353) 100 88,3 

 

 

 


